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Workshop CESTI 2018 

Workshop CESTI 2018 se uskutečnil na Fakultě 
stavební v Brně dne 7. prosince 2018. Cílem akce 
bylo prezentovat odborné veřejnosti výsledky řešení 
projektu a nabídnout je k praktickému využití. 
Záměrem bylo také získat zpětnou vazbu a podněty 
pro další práci Centra CESTI a podpořit diskusi o 
dalším rozvoji výzkumu v oblasti dopravní 
infrastruktury. 

Akce se celkem zúčastnilo 35 osob z akademické, 
průmyslové i veřejné sféry (dopravní podniky, ŘSD, 
SŽDC). Předneseno bylo 14 příspěvků 
prezentujících výsledky projektu CESTI dosažené 
v posledním roce. Většina příspěvků vyvolala 
zajímavou diskusi. 

Workshop byl zařazen do programu 25. ročníku 
Týdně INOVACE 2018, který byl pořádán 4. – 7. 
prosince 2018 Asociací inovačního podnikání ČR, 
z.s.  
 
12th International fib PhD Symposium in 
Civil Engineering 

Projekt CESTI se spolupodílel na pořádání 
tradičního celosvětového setkání doktorských 
studentů působících v oblasti betonového 
stavitelství. Dvanáctý ročník International fib PhD 
Symposium in Civil Engineering, prestižní akce, 
která se od roku 1996 koná ve dvouletých 
intervalech ve vybraných světových městech, se 
uskutečnil v Praze ve dnech 29.-31. srpna 2018. 
Předsedkyní organizačního výboru byla manažerka 
projektu CESTI prof. Kohoutková, předsedou 
vědeckého výboru odpovědný řešitel společnosti 
Metrostav prof. Vítek, realizaci akce a editaci 
sborníku konference zajišťovali tajemník CESTI 
Ing. Bílý a jeho kolegyně Ing. Frantová.  

Konference se zúčastnilo 163 doktorandů a 31 
školitelů ze 30 států. Přihlášeno bylo celkem 376 
abstraktů, z nichž bylo po náročném recenzním 
řízení vybráno 159 příspěvků představených na akci. 
Ústní formou bylo prezentováno 120 běžných 

příspěvků a tři vyzvané přednášky, vystaveno bylo 
celkem 39 posterů.  

Aktivity projektu CESTI byly prezentovány formou 
dvanácti studentských prací a stánku představujícího 
aktivity celého projektu. Mezi účastníky byl 
distribuován propagační leták projektu. Výzkumní 
pracovníci CESTI z akademické i průmyslové sféry 
se na přípravě konference podíleli formou 
posuzování přihlášených příspěvků. 

 

Obr. 1 Společná fotografie účastníků konference 

 
Obr. 2 Prof. Peireitti a prof. Vítek předávají ocenění 

autorům nejlepších příspěvků. 

Sborník příspěvků je indexován v prestižních 
databázích SCOPUS a Web of Science. 

Konferenci zahájil projevem předseda vědeckého 
výboru prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. 

Vyzvané přednášky přednesli prof. Eugen Brühwiler 
ze Švýcarska, prof. Jiří Stráský z České republiky a 
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prof. Hugo Corres Peireitti, předseda mezinárodní 
betonářské federace fib. 
 
Publikace výsledků projektu 

Pro účely prezentace projektu byl aktualizován a do 
anglického jazyka přeložen propagační leták CESTI 
2018, který shrnuje informace o nejzajímavějších 
dosud vytvořených výsledcích. Leták byl 
distribuován delegátům konference 12th 
International fib PhD Symposium in Civil 
Engineering 2018 a příležitostně je šířen řešiteli 
projektu i na jiných konferencích nebo schůzkách 
s externími partnery projektu CESTI.  

 

Obr. 3 Propagační leták CESTI. 

Ing. Josef Stryk, Ph.D. prezentoval projektu CESTI 
na výroční konferenci Technologické trendy v 
silniční dopravě v oblasti silniční infrastruktury, 
která se konala dne 27. listopadu 2018 v Olomouci. 

Vzhledem ke krátké životnosti dnešních 
cementobetonových krytů (CBK) byla pracovníky 
WP7 provedena série přednášek s cílem osvěty 
v oblasti výhod používání směsných cementů. 
Konkrétně se jednalo o přednášky pro Českou 
silniční společnost (7. ledna 2018), Sdružení pro 
výstavbu silnic (24. května 2018), konferenci 
Pozemní komunikace (21. června 2018) a konferenci 
Betonové vozovky (8. listopadu 2018). Jako hlavní 
příčina byla zdůrazňována příliš vysoká rychlost 
hydratace cementů a vznik mikrotrhlin. 

Stejně jako v předchozích letech proběhlo několik 
desítek prezentací výsledků projektu na odborných 
konferencích v ČR i v zahraničí a vyšla řada 
odborných článků v domácích i zahraničních 
periodicích. Seznam všech výsledků projektu včetně 
publikačních je k dispozici v systému RIV na 
adrese: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TE01020168. 
Veškeré články je možno na vyžádání získat od 
autorů nebo od tajemníka projektu CESTI. 

Manažerka projektu a vedoucí pracovních balíčků 
rovněž opakovaně prezentovali projekt CESTI jako 
celek při setkání se svými protějšky z významných 
technických firem, universit a jiných organizací. 

 

 


