
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pro efektivní 
a udržitelnou dopravní 
infrastrukturu (CESTI)  
je projekt zaměřený na technické inovace, jejichž cílem je 
odstranění nedostatků dnešní dopravní infrastruktury. 
Věnuje se silniční a kolejové dopravní síti, včetně mostů a 
tunelů. Zaměřuje se na využití nových materiálů a 
technologií. Průřezově řeší environmentální hlediska, 
aspekty bezpečnosti a spolehlivosti konstrukcí a systémy 
efektivního hospodaření. Odpovídá na potřeby nákladově 
efektivní, materiálově a energeticky udržitelné, technicky 
trvanlivé, spolehlivé, chytré a trvale dostupné dopravní 
infrastruktury. 

Projekt je členěn do pracovních balíčků (work packages – 
WP), které zastřešují skupiny věcně svázaných pracovních 
činností. Balíčky jsou vzájemně provázány, aby se 
maximalizovalo využití získaných poznatků. 
 
WP1: Pozemní komunikace – inteligentní a trvanlivá 
technologická řešení s vysokou technickou účinností 

WP2: Progresivní přístup k technickým, technologickým a 
ekonomickým hlediskům kolejové infrastruktury 

WP3: Mosty – efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí 
a delší životností 

WP4: Tunely – pokročilé technologie a efektivní technická 
řešení 

WP5: Ochrana životního prostředí a zelená dopravní 
infrastruktura  

WP6: Bezpečnost, spolehlivost a diagnostika konstrukcí  

WP7: Systémy hospodaření, posuzování trvanlivosti a 
oceňování životního cyklu v dopravní infrastruktuře 

 

Účastníci projektu CESTI 
 

Projekt je řešen za podpory programu Centra kompetence 
Technologické agentury České republiky (TAČR)  

Číslo projektu TE01020168 

Registrujte se prosím do 
31.10.2013 na 

www.cesti.cz 

ČVUT v Praze 
Fakulta stavební 
www.fsv.cvut.cz 

 

VUT v Brně 
Fakulta stavební 
www.fce.vutbr.cz 

 

VŠB-TU Ostrava 
Fakulta stavební 
www.fast.vsb.cz 
rojekt je řešen za 

Metrostav a.s. 
www.metrostav.cz 

 

Skanska a.s. 
www.skanska.cz 

 

EUROVIA CS, a.s. 
www.eurovia.cz 

 

HOCHTIEF CZ, a.s. 
www.hochtief.cz 

 

SMP CZ, a.s. 
www.smp.cz 

 

TOTAL ČR, s.r.o. 
www.total.cz 

 
 

NIEVELT-Labor 
Praha, s.r.o. 

www.nievelt.cz 
 

Pontex, s.r.o. 
www.pontex.cz 

 

Bilfinger MCE  
Slaný, s.r.o. 

www.mce.bilfinger.com 

 

VALBEK-EU, a.s. 
www.valbek.eu 

 

SDS EXMOST, s.r.o. 
www.exmost.cz 

 

CONSULTEST s.r.o. 
www.consultest.cz 

 

GEOSTAR, s.r.o. 
www.geostar.cz 

 

IKP Consulting 
Engineers, s.r.o. 

www.ikpce.cz 

3G Consulting 
Engineers, s.r.o. 

www.3-g.cz 

Centrum dopravního 
výzkumu, v.v.i. 

www.cdv.cz 

KOLEJCONSULT & 
servis, spol. s r.o. 

www.kcas.cz 

DT – Výhybkárna a 
strojírna, a.s. 
www.dtvm.cz 

Workshop  
CESTI 2013 

Fakulta stavební ČVUT v Praze 
a další účastníci projektu  

Vás zvou na 

konaný dne 21.11.2013 
pod záštitou děkanky FSv ČVUT  

prof. Ing. Aleny Kohoutkové, CSc. 

Akce se uskuteční v budově 
fakulty, sál B169 



 

 

 

 

Program Workshopu CESTI 2013 

08:30 – 09:00 Prezence účastníků 

09:00 – 09:10 Zahájení Workshopu CESTI 2013 

09:10 – 10:00  Příspěvky WP1 – Pozemní komunikace 

10:00 – 10:50  Příspěvky WP2 – Kolejová infrastruktura 

10:50 – 11:05 Přestávka na kávu 

11:05 – 11:55 Příspěvky WP3 - Mosty 

11:55 – 12:45 Příspěvky WP4 - Tunely 

12:45 – 13:45  Společný oběd 

13:45 – 14:35 Příspěvky WP5 – Ochrana životního 
prostředí a zelená dopravní 
infrastruktura 

14:35 – 15:25 Příspěvky WP6 – Bezpečnost, 
spolehlivost, diagnostika konstrukcí 

15:25 – 15:40 Přestávka na kávu 

15:40 – 16:30 Příspěvky WP7 – Systémy hospodaření 
v dopravní infrastruktuře 

16:30 – 17:00  Diskuse, zakončení 

Každý pracovní balíček (WP) bude zastoupen třemi 
prezentacemi – viz přehled příspěvků 

 

 

 

Přehled příspěvků a přednášejících 
 
WP1 – Pozemní komunikace 

Jan Suda (Fakulta stavební ČVUT): Poznatky s 
experimentálním návrhem emulzních asfaltových směsí 

Jan Valentin (Fakulta stavební ČVUT): Vliv nízkoviskózních 
přísad na charakteristiky asfaltové směsi  

Petr Mondschein (Fakulta stavební ČVUT): Návrhy směsí 
recyklace za studena využitelné při rekonstrukci podkladní 
vrstvy D1 
 
WP2 – Kolejová infrastruktura 

Marek Smolka, Jiří Havlík (DT – Výhybkárna a strojírna, 
a.s.): Příprava výhybky pro rychlá spojení 

Leoš Horníček (Fakulta stavební ČVUT): Identifikace 
technických problémů a jejich možných příčin v drážním 
spodku 

Ladislav Minář (KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.): 
Sledování zkušebních úseků pevné jízdní dráhy v České 
republice a Slovenské republice 
 
WP3 – Mosty 

Jan L. Vítek (Metrostav, a.s.): Vývoj betonů s velmi 
vysokou pevností, cíle a první zkoušky 

Tomáš Rotter (Fakulta stavební ČVUT): Metodika pro 
diagnostiku stávajících mostů. Využití progresivních FRP 
materiálů pro mostní konstrukce. 

Pavel Ryjáček (Fakulta stavební ČVUT): Interakce mostu 
a bezstykové koleje, výsledky proběhlého monitoringu 
 
WP4 – Tunely 

Filip Hejnic (Fakulta stavební ČVUT): Ověření homogenity 
drátkobetonu pomocí optické metody 

Jan L. Vítek (Metrostav, a.s.): Předmět výzkumu v oblasti 
vodotěsných betonů 

Jan Pruška (Fakulta stavební ČVUT): Průzkum rizika 
havárií podzemních staveb 

 
 

 
 

 

 

 

WP5 – Ochrana životního prostředí a zelená 
dopravní infrastruktura 

Jiří Huzlík (CDV, v.v.i): Aplikace metodiky stanovení 
inhalační expozice asfaltovým parám 

Roman Ličbinský (CDV, v.v.i): Environmentální rizika 
materiálů používaných pro stavbu povrchu vozovek při 
kontaktu s vodou 

Vítězslav Křivánek (CDV, v.v.i): Hodnocení hlučnosti 
vybraných povrchů vozovek 
 
WP6 – Bezpečnost, spolehlivost, diagnostika 
konstrukcí 

Emil Doupal (CDV, v.v.i): Systémy vážení vozidel za 
pohybu a způsoby jejich uplatnění  

Radek Matula (CDV, v.v.i): Nové a progresivní metody 
používané při diagnostice vozovek 

Josef Stryk (CDV, v.v.i): Systémy kontinuálního 
monitorování vozovek pozemních komunikací 
 
WP7 – Systémy hospodaření v dopravní 
infrastruktuře 

Jiří Šejnoha (Fakulta stavební ČVUT): Katalogy rizik 

Eduard Hromada (Fakulta stavební ČVUT): Ekonomické 
aspekty přípravy a realizace dálničních staveb 

Vít Šmilauer (Fakulta stavební ČVUT): Trvanlivost 
železobetonových prvků – modelování karbonatace, 
chloridů a vlivu trhlin 

 

Kontaktní osoba 
 

Petr Bílý – tajemník CESTI 
Fakulta stavební ČVUT 
Katedra betonových a zděných konstrukcí 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6 
tel.: +420 737 431 835 
e-mail: petr.bily@fsv.cvut.cz  

 

 
 

 


