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Souhrn
Koordinační činnost probíhala v roce 2019 podle
osvědčeného modelu v souladu s plánem projektu.
Podíleli se na ní kromě manažerky a tajemníka
projektu zejména vedoucí pracovních balíčků a
odpovědní řešitelé jednotlivých participujících
subjektů.  Cílem bylo zajistit dokončení zbývajících
pracovních aktivit a připravit veškeré výstupy a
výsledky tak, aby byl splněn schválený návrh
projektu.

Aktivity vedení projektu
Výroční zpráva za rok 2018 byla odevzdána
v požadovaném termínu. V rámci hodnocení zprávy
kostatoval zpravodaj poskytovatele ve svém
stanovisku, že zpráva byla předložena kompletní a
kvalitní, že veškeré činnosti byly provedeny zcela v
souladu s návrhem projektu, že výstupy a výsledky
byly dosaženy v souladu se Smlouvou. Dále uvedl,
že průběh řešení projektu zcela naplňuje cíle
projektu a finanční prostředky byly čerpány v
souladu se smlouvou a byly vynaloženy efektivně.

Vzhledem k blížícímu se termínu ukončení projektu
se četnost konání koordinačních schůzek zvýšila.
Důraz byl kladen zejména na kontrolu průběhu
pracovních aktivit a jejich soulad s plánem.
Pozornost byla také zaměřena na provázanost
jednotlivých pracovních balíčků a efektivitu účasti
jednotlivých řešitelů.

V průběhu roku 2019 proběhla kontrola finančního
úřadu ve společnosti Metrostav v návaznosti na
kontrolu čerpání osobních nákladů poskytovatelem
v r. 2018. Finanční úřad shledal podezření
z porušení rozpočtové kázně vyřčené kontrolním
orgánem TAČR jako neopodstatněné a konstatoval,
že firma Metrostav hradila osobní náklady zcela v
souladu s pravidly danými Smlouvou o podpoře.

V rámci snahy vedení i účastníků projektu podat
návrh projektu do připravované druhé veřejné
soutěže programu Národní centra kompetence
probíhaly četné diskuse na všech úrovních řešení
projektu, zejména na poli Řídícího i Vědeckého

výboru. I nadále probíhala diskuse o výběru nosných
témat projektu zvláště s průmyslovými partnery jako
potenciálními partnery nového projektu.

Do konce roku 2019 bylo nezbytné podepsat
Smlouvu o využití výsledků upravující rozdělení
vlastnických a užívacích práv k výsledkům projektu.
V případě nepodepsání hrozila dle Smlouvy o
podpoře sankce ve výši 15 % uznaných nákladů
projektu 54 milionů Kč.

Návrh znění smlouvy vypracoval tým příjemce
podpory a rozeslal všem účastníkům projektu
k připomínkám. Připomínek nebylo mnoho a po
jejich zapracování byla rozeslána finální verze
smlouvy. Podepsané originály smluv od všech
účastníků projektu byly shromážděny v rekordním
čase, takže dne 4.12.2019 smlouva nabyla platnosti.

Zasedání Řídícího výboru
Jarní zasedání v r. 2019 opětovně proběhlo
korespondenčním způsobem, neboť nebylo potřeba
schvalovat žádné významné změny v řešení
projektu. Všichni odpovědní řešitelé byli
informování o plánovaném průběhu řešení v roce
2019.

Na fyzickém zasedání se Řídící výbor sešel dne 20.
10. 2019 na Fakultě stavební ČVUT v Praze a
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 balíčku WP1
v souvislosti s vývojem soklových panelů
z UHPC, který si vyžádal provedení
rozsáhlejších dynamických zkoušek.

- Přesun finančních prostředků mezi
jednotlivými kategoriemi v rozpočtu
společnosti Geostar, konkrétně navýšení
osobních nákladů v souvislosti s nutným
vyhodnocováním testů instrumentovaného
zarážecího soutyčí.
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 Změnu odpovědného řešitele za společnost
Geostar. Odcházejícího Mgr. Davida Relicha,
Ph.D., nahrazuje Ing. Karel Zdražil, CSc..

 Informaci o nutnosti podepsat do konce
kalendářního roku Smlouvu o využití výsledků,
která upravuje rozdělení vlastnických a užívacích
práv k výsledkům projektu.

 Povinnosti řešitelů v rámci ukončení roku a
sestavení průběžné zprávy za rok 2019.

 Konání oponentury v termínu dohodnutém mezi
poskytovatelem a vedením projektu v první
polovině roku 2020.

 Témata pro možnou spolupráci v rámci programu
Národní centra kompetence.

 Informace o připravovaném Workshopu CESTI
2019.

 Prezentace pracovních balíčků.
 Diskuse.

Zasedání Vědeckého výboru č. 1
První zasedání proběhlo na Fakultě stavební ČVUT
v Praze dne 15. března 2019. Obsah jednání byl
následující:
 Diskuse o výsledcích plánovaných na rok 2019.
 Příprava na program Národní centra kompetence.
 Informace o dalších vhodných programech pro

podávání souvisejících výzkumných projektů
(Doprava 2020+, Životní prostředí, Trend)

 Informace o stavu aktivit jednotlivých WP.

Zasedání Vědeckého výboru č. 2
Druhé zasedání Vědeckého výboru se konalo 12.
září 2019 opět na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Jednání zahrnovalo následující body:
 Požadavky na zpracování zprávy za rok 2019.
 Informace k dokumentu Plán a strategie

udržitelnosti Centra kompetence, který bude
vyžadován poskytovatelem spolu se závěrečnou
zprávou projektu

 Smlouva o využití výsledků – princip, praktické
pokyny pro její návrh a proces odsouhlasování
včetně získávání podpisů.

 Průběh certifikací metodik za rok 2019 a
nedodělky v oblasti certifikací z předchozích let

 Příprava závěrečného Workshopu CESTI
plánovaného na 26.11.2019.

 Stav příprav Národního centra kompetence –
oslovování potenciálních kandidátů pro sestavení
kvalitní rady centra, diskuse s firmami o
tématech a objemu výzkumu.

 Vedoucí pracovních balíčků informovali formou
prezentace o aktuálním stavu řešení.

Komunikace s CESTI Users Group
Komunikace s CESTI Users Group probíhala v roce
2019 opět formou bilaterální spolupráce se SŽDC a
ŘSD, dvěma nejvýznamnějšími státními
organizacemi v oblasti navrhování, výstavby a
provozu dopravní infrastruktury. Dále je uvedeno
několik významných příkladů.

Za účasti ŘSD pokračovalo dlouhodobé sledování
úseku D47 u Lipníku nad Bečvou, kde byl v CB
krytu dálnice použit cement s příměsí strusky.

Pro potřeby nejen ŘSD byla vyvinuta velmi
významná metodika pro hodnocení mostních
konstrukcí z pohledu nákladů jejich životního cyklu.

Probíhala jednání s ŘSD o řadě důležitých inovací
v oblasti navrhování pozemních komunikací
(TP238, TP170, geokompozitní drenáže aj.).

Probíhala úzká spolupráce se SŽDC ohledně
schvalování výkresové výrobní dokumentace
vysokorychlostní výhybky, dále přípravy zkušebního
úseku a provozního ověřování.

Proběhlo seznámení zaměstnanců SŽDC – SŽG
Praha s technologií měřičského dronu při zaměření
zastávky Černuc.

Se SŽDC byly projednány podklady pro novelizaci
předpisu SŽDC S4 Železniční spodek a návrh
dopravně – provozních podmínek pro použití
konstrukce pevné jízdní dráhy typu ÖBB-PORR.


