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Souhrn
Důležitým bodem agendy WP8 je propagace
projektu 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 osmi
akcích.

Byla rovněž vytvořena nová verze propagačního
letáku CESTI. Oproti prvnímu roku, kdy leták
obecně popisoval náplň projektu, byly v nové verzi
již představeny konkrétní výsledky z prvního roku
řešení.

Oblast použití
Prezentace přispívají k lepšímu povědomí odborné
veřejnosti o aktivitách projektu CESTI. Zvýšují jeho
renomé a napomáhají 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.
Kromě jednotlivých prezentací bylo v roce 2014
vytvořeno také propagační video projektu umístěné
na webových stránkách www.cesti.cz. To umožní
seznámení širšího pléna zájemců se základní
filozofií projektu.

Obr. 2 Ukázka z Propagačního letáku pro rok 2014.

V čísle 05/2014 časopisu Silnice a železnice bylo
projektu CESTI věnováno celkem 16 stran, kde byly
představeny jeho hlavní cíle a dosažené výsledky.

Výsledky
V této části bude následovat přehled akcí, na kterých
byl celkově prezentován projekt CESTI. Kromě toho
proběhlo několik desítek prezentací dílčích výsledků
projektu jejich autory na konferencích po celém
světě.
Dne 21.1.2014 prezentoval doc. Dr. Ing. Jan Pruška
průběh řešení projektu CESTI na konferenci
geotechnických kateder na Slovensku.
Dne 24.3.2014 prezentovala projekt prof. Ing. Alena
Kohoutková, CSc. na setkání vybraných center
kompetence z ČVUT se zástupci TAČR a
ministerstev. Přítomné zástupce ministerstev
prezentace projektu CESTI zaujala více než ostatní
prezentace, jako jedinou si ji vyžádali k
podrobnějšímu studiu.

Obr. 1 Webová stránka s propagačním videem.

Dne 31.3.2014 prezentoval Ing. Josef Stryk, Ph.D.
aktivity projektu CESTI na pracovním jednání
centra kompetence RODOS. Byly diskutovány
možnosti spolupráce zejména v oblasti systémů
vážení za pohybu (WIM).
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Dne 16.4.2014 se projekt představil na Národní
konferenci o české infrastruktuře konané Asociací
pro rozvoj infrastruktury (ARI) v sídle České
národní banky (ČNB). Manažerka projektu
přednesla 15 minutovou prezentaci shrnující cíle
projektu a nejzajímavější dosažené výsledky,
tajemník připravil informační stánek projektu, kde
byly umístěny postery a letáky se stručným popisem
dosažených výsledků.

Dne 15.4.2014 informoval Ing. Jan Valentin, Ph.D. o
vývoji řešení projektu na jednání v centrále
společnosti Total v Paříži.
Dne 24.4.2014 přednesl prof. Ing. Ivan Vaníček,
DrSc. prezentaci o aktivitách v oblasti hodnocení
rizik s názvem „Geotechnical risk management of
trasport infrastructure in the Czech republic“ na
universitě v Delftu.
Dne 1.10.2014 navštívila ČVUT v Praze delegace
osob z U.S.Aid zajišťujících obnovu Palestiny. Byly
jim poskytnuty informace o možnosti spolupráce
s projektem CESTI v oblasti nových technických
řešení pro dopravní infrastrukturu.
Doc. Dr. Ing. Jan Pruška hovořil o náplni projektu
CESTI na výjezdním zasedání České tunelářské
asociace v Německu ve dnech 22.-25.10.2014.
Výsledkem této prezentace byl konkrétní zájem
několika firem o program na posouzení homogenity
drátkobetonu zpracovaný řešiteli CESTI.

Obr. 3 Manažerka projektu prof. Kohoutková prezentuje
CESTI na Národní konferenci o české infrastruktuře
v sídle ČNB dne 16.4.2014.

Závěr
Aktivity směřující k propagaci projektu CESTI a
jeho výsledků budou pokračovat i v následujících
letech.

Obr. 4 Stánek projektu CESTI na Národní konferenci o
české infrastruktuře v sídle ČNB dne 16.4.2014.
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