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Souhrn 

Důležitým bodem agendy WP8 je propagace 
CESTI navenek. Aktivity projektu jsou 
zviditelňovány mimo jiné příspěvky na 
domácích i zahraničních konferencích. Kromě 
prezentací konkrétních výsledků řešiteli 
pracovních balíčků byl projekt jako celek 
představen minimálně na sedmi akcích 

Oblast použití 

Prezentace přispějí k lepšímu povědomí 
odborné veřejnosti o aktivitách projektu CESTI. 
Zvýší jeho renomé a napomohou tak při 
prosazování výsledků projektu do praktického 
života. 

Metodika a postup řešení 

Pro prezentace jsou voleny akce, na kterých se 
scházejí osoby zainteresované v oblasti 
dopravní infrastruktury. Důraz je kladen 
především na akce domácí, ale s výhodou je 
využíváno i zahraničních cest členů vedení 
projektu ke zviditelnění projektu na 
mezinárodní úrovni.  

Důležitým nástrojem pro zviditelnění projektu a 
komunikaci s potenciálními partnery získanými 
na koferencích a jiných jednáních je webová 
stránka www.cesti.cz. 

 
Obr. 1 Web www.cesti.cz. 

Kromě prezentací je projekt na konferencích 
propagován i pomocí informačního letáčku 
CESTI. 

 
Obr. 2 Informační letáček CESTI. 

Výsledky 

V této části bude následovat přehled akcí, na 
kterých byl celkově prezetován projekt CESTI. 

Dne 4.10.2012 doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. 
hovořil na sympoziu Mosty v Ostravě na téma 
„Zapojení Fakulty stavební ČVUT do 
výzkumné činnosti v oboru Mosty“ a podrobně 
informoval o náplni tehdy ještě připravovaného 
projektu CESTI.  

Na mezinárodní konferenci „Podzemní stavby 
Praha 2013“ konané ve dnech 22. – 24.  dubna 
2013 byl projekt představen formou letáčku 
v anglickém jazyce, který obdrželi účastníci 
konference. Osobně projekt zastupovali doc. Dr. 
Ing. Jan Pruška a Ing. Libor Mařík. 

V květnu 2013 Ing. Jan Valentin, Ph.D. hovořil 
o začínajících aktivitách Centra CESTI na 
International Road Federation World Meeting v 
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Rijádu v Saudské Arábii. V příštích letech 
budou na setkáních prezentovány výsledky 
práce projektu, což zvýší potenciál jejich využití 
za hranicemi ČR. 

Dne 12.7.2013 Ing. Petr Bílý prezentoval 
projekt na mezinárodním setkání zástupců 
ČVUT a korejských technických specialistů 
„GIST International Workshop Prague“. 
Korejští partneři přislíbili informovat o 
aktivitách centra své kolegy ze stavební sféry. 

Dne 18.11.2013 Ing. Petr Bílý prezentoval 
projekt na mezinárodní konferenci „Vývoj 
česko-ruských vědecko-výzkumných záměrů 
stavebního klastru“, která se konala v Českém 
domě při Velvyslanectví České republiky v 
Moskvě. Příspěvek byl přednesen v ruském 
jazyce a u ruských protějšků vyvolal kladný 
ohlas. Zájem vzbudily zejména aktivity CESTI 

v oblasti bezpečnosti a diagnostiky staveb, což 
jsou v ruském prostředí ožehavá témata. 
V květnu 2014 je plánováno další větší setkání, 
v mezidobí budou probíhat konzultace s cílem 
najít konkrétní témata společného zájmu. Účast 
Ing. Bílého byla plně hrazena z prostředků 
Fakulty stavební ČVUT, nijak nezatížila 
rozpočet Centra CESTI. 

Dne 4.12.2013 prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. 
představil projekt a jeho výsledky v prvním roce 
činnosti v rámci Valné hromady Asociace pro 
rozvoj infrastruktury. 

Dne 18.12.2013 Ing. Jan Valentin, Ph.D. 
prezentoval projekt CESTI na setkání 
s marockou velvyslankyní v Praze. Marocké 
partnery aktivity projektu zaujaly a vyžádali si 
bližší informace k některým tématům. 


