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ŘÍZENÍ PROJEKTU A DISEMINACE
Organizace pravidelných workshopů
Participace na pravidelných konferencích

PARTICIPACE NA PRAVIDELNÝCH KONFERENCÍCH
Zpracoval: Ing. Petr Bílý (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Souhrn
Důležitým bodem agendy vedoucích pracovníků
projektu je propagace CESTI na oborových akcích
doma i v zahraničí. 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.

Oblast použití
Prezentace přispívají k informovanosti odborné
veřejnosti o aktivitách projektu CESTI. Zvyšují 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.

zájemců. Grafická i obsahová stránka posterů
vychází z letáku CESTI.
V časopise Geotechnika vyšel článek prezentující
aktivity CESTI v oblasti vývoje nových efektivních
materiálů pro tunelová ostění.

Výsledky
Následuje přehled akcí, na kterých byly průřezově
prezentovány aktivity projektu CESTI. Kromě toho
proběhlo několik desítek prezentací dílčích výsledků
projektu jejich autory na konferencích po celém
světě.
Dne 11.3.2015 představila manažerka projektu prof.
Ing. Alena Kohoutková, CSc. aktivity CESTI
v oblasti bezpečnosti dopravní infrastruktury na
workshopu „Bezpečnost na silničních stavbách za
provozu“, který pod záštitou ministra dopravy
spolupořádalo centrum CESTI v prostorách Fakulty
stavební ČVUT v Praze.

Byl aktualizován propagační leták CESTI 2015,
který shrnuje informace o nejzajímavějších dosud
vytvořených výsledcích.

Obr. 2 Ministr dopravy Dan Ťok na workshopu
k bezpečnosti na silničních stavbách za provozu

Dne 7.5.2015 byly na workshopu společnosti
LAVARIS
v Mnichově
formou
posteru
prezentovány aktivity CESTI v oblasti cementových
kompozitů
s částečnou
náhradou
cementu
recyklovanými materiály.
Obr. 1 Ukázka z propagačního letáku pro rok 2015.

Vytvořena byla rovněž série čtyř posterů, které
umožňují prezentovat projekt na různých veletrzích,
konferencích či setkáních co nejširšímu počtu

Dne 14.10.2015 Ing. Josef Žák, Ph.D. hovořil o
aktivitách CESTI v oblasti informačního modelování
dopravních staveb na konferenci BIM Day v Praze.
Dne 15.10.2015 prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
představil projekt CESTI na E2B Brokerage
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Workshop, ECTP General Assembly and FA
Materials Meeting v Bruselu.
Dne 19.10.2015 doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.
prezentovala
aktivity
projektu
CESTI na
každoročním zasedání betonářských kateder z Česka
a Slovenska konaném v Praze. Příspěvek byl
zaměřen na výsledky projektu v oblasti navrhování
betonových konstrukcí a technologie betonu.
Dne 19.10.2015 prezentoval doc. Dr. Ing. Jan Pruška
aktivity a výsledky projektu v oblasti tunelových
staveb na odborném semináři „Tunelové stavby na
pozemních komunikacích v ČR“ konaném na
Ministerstvu dopravy.

Dne 21.10.2015 prezentoval doc. Ing. Pavel
Ryjáček, Ph.D. aktivity a výsledky projektu v oblasti
mostních konstrukcí na zasedání skupiny COST
TU1406 „Quality specifications for roadway
bridges, standardization at a Europeanlevel
(BridgeSpec)“.

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