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Souhrn 

Nastavený model vícestupňového řízení projektu se 
v minulých letech osvědčil. Probíhá v souladu 
s plánem projektu v následujících úrovních: 
• Strategické řízení: manažerka projektu, Řídící 

výbor, Vědecký výbor a Průmyslový výbor. 
• Taktické řízení – vedoucí pracovních balíčků. 
• Operativní řízení – odpovědní řešitelé, vedoucí 

výzkumníci a experti, tajemník projektu. 

Aktivity vedení projektu 

Výroční zpráva za rok 2017 byla odevzdána 
v termínu a zpravodajem projektu hodnocena 
kladně. Nadále trvá pouze problém s certifikací 
některých metodik, postupně se však daří získávat 
posudky k metodikám a proces certifikace se pomalu 
blíží ke zdárnému konci.  

Během roku se tak jako doposud konaly otevřené 
schůzky zástupců řešitelů jednotlivých pracovních 
balíčků za účasti tajemníka projektu. Na nich se 
kontroluje průběh aktivit a jejich soulad s plánem, 
plánují další činnosti a sleduje provázanost s dalšími 
balíčky s maximální snahou balíčky propojovat. 

V roce 2018 proběhla kontrola čerpání osobních 
nákladů u pěti vybraných účastníků projektu – 
ČVUT, VUT, CDV, Skanska a Metrostav. V případě 
prvních čtyř kontrola proběhla úspěšně, v případě 
firmy Metrostav kontrola nebyla spokojena 
s postupem stanovení hodinových mezd. Řešitelé 
jsou přesvědčeni, že postupovali v rámci platné 
smlouvy. Problém byl předán k řešení finančnímu 
úřadu. 

Vedení projektu se intenzivně zajímá o možnost 
podání návrhu projektu do připravované druhé 
veřejné soutěže programu Národní centra 
kompetence. Probíhá výběr vhodných témat projektu 
a diskuse s průmyslovými partnery ohledně jejich 
zájmu o účast v novém projektu. 

 

 

Zasedání Řídícího výboru 

Zasedání Řídícího výboru se pravidelně konají 
dvakrát do roka, obvykle v dubnu a říjnu. Jarní 
zasedání v r. 2018 opět proběhlo korespondenčním 
způsobem, neboť nebylo potřeba schvalovat žádné 
významné změny v řešení projektu. Odpovědným 
řešitelům byly zaslány informace o plánovaném 
průběhu řešení v roce 2018.  

Řídící výbor se fyzicky sešel 18. 10. 2018 na Fakultě 
stavební ČVUT v Praze, aby projednal následující 
body podle programu: 
• Návrhy na úpravy rozpočtu CESTI a plánu práce: 

- Přesun finančních prostředků v rozpočtu 
společnosti Skanska a.s. navyšující rozpočet 
balíčku WP3 na úkor ostatních balíčků 
v souvislosti s vývojem zábradlí z UHPC. 

- Odložení termínu dosažení jednoho výsledku 
WP1 a jednoho výsledku WP4. 

• Informace z kontroly osobních nákladů u 
vybraných účastníků. 

• Povinnosti řešitelů v rámci ukončení roku a 
sestavení průběžné zprávy za rok 2018. 

• Témata pro možnou spolupráci v rámci programu 
Národní centra kompetence.  

• Informace o připravovaném Workshopu CESTI 
2018. 

• Prezentace pracovních balíčků. 
• Diskuse. 

Zasedání Vědeckého výboru č. 1 

První zasedání Vědeckého výboru se konalo v sídle 
centrály společnosti DT – Výhybkárna a strojírna, 
a.s., v Prostějově dne 27. března 2018. Obsah 
jednání byl následující:  
• Prezentace Ing. Lukáše Raifa o výzkumných a 

vývojových aktivitách společnost DT 
Výhybkárna  

• Tvorba implementačních plánů za výsledky let 
2013 – 2017. 

• Příprava na program Národní centra kompetence. 
• Informace o stavu aktivit jednotlivých WP. 
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Zasedání Vědeckého výboru č. 2 

Druhé zasedání Vědeckého výboru se konalo 25. 
září 2018 v centru AdMaS při Fakultě stavební VUT 
v Brně. Obsah jednání byl následující:  
• Informace prof. Bittnara k programu Národní 

centra kompetence. 
• Informace ke kontrole osobních nákladů u 

vybraných účastníků. 
• Příprava Workshopu CESTI 2018. 
• Vedoucí pracovních balíčků informovali formou 

prezentace o aktuálním stavu řešení. 

Kooperace s CESTI Users Group 

Komunikace s CESTI Users Group probíhala v roce 
2018 zejména formou bilaterální spolupráce se 
SŽDC a ŘSD, dvěma nejvýznamnějšími státními 
organizacemi v oblasti navrhování, výstavby a 
provozu dopravní infrastruktury. 

Významného pokroku bylo docíleno na poli návrhu 
cementobetonových krytů, kde se díky spolupráci 
CESTI a ŘSD podařilo prosadit změnu stávajících 
směrnic a umožnit použití směsných cementů pro 
CBK na dálničních stavbách. 

Díky spolupráci s ŘSD vznikla řada zkušebních 
úseků pro ověření nových typů asfaltových směsí 

v reálném provozu. Jednalo se o směsi pro 
nízkolučné povrchy a směsi s vyšším obsahem 
recyklovaného materiálu. 

Probíhala spolupráce s ŘSD na přípravě metodiky 
pro hodnocení mostů z pohledu LCC, LCA a LCS. 

Byl vypracován návrh paragrafovaného znění 
Technických podmínek pro řízení rizik tunelů 
pozemních komunikací pro MD ČR. Revize TP 
bude dokončena v roce 2019 v gesci ŘSD. Návrh TP 
„Technologie výstavby vodonepropustných ostění“ 
byl připomínkován některými odborníky a 
připravuje se schvalovací proces. Poznatky z řešení 
byly využity při zpracovávání revize TP 76 „C“ 
Geotechnický průzkum tunelů pozemních 
komunikací, pod gescí ŘSD a MD ČR. 

Ve spolupráci se SŽDC probíhala celá řada aktivit, 
především pak byly projednávány podklady pro 
novelizaci předpisu SŽDC S4 Železniční spodek a 
předpisu S3 SŽDC Železniční svršek. 

Pro Dopravní podnik města Brna byl uspořádán dne 
3. května 2018 informační workshop, na kterém byly 
prezentovány výsledky spojené s měřením rozvoje 
skluzových vln v kolejích tramvajových tratí. 

 


