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Workshop CESTI 2019
Workshop CESTI 2019 se uskutečnil v areálu
ČVUT v Praze. Cílem akce bylo prezentovat
odborné veřejnosti nejvýznamnější výsledky
projektu a nabídnout je k praktickému využití.

Akce se celkem zúčastnilo více než 50 osob
z akademické, průmyslové i veřejné sféry (dopravní
podniky, ŘSD, SŽDC, SFDI). Předneseno bylo
celkem 14 příspěvků prezentujících zásadní
výsledky projektu CESTI. Většina příspěvků
vyvolala zajímavou diskusi.

Obr. 1: Workshop CESTI 2019

Publikace výsledků projektu
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
časopisech. 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.

Dále je seznam všech výsledků rovněž k dispozici
všem zájemcům na webových stránkách projektu
CESTI www.cesti.cz včetně základních
charakteristik.

Veškeré články je možno na vyžádání získat od
autorů nebo od tajemníka projektu CESTI.

V době trvání projektu manažerka projektu i vedoucí
pracovních balíčků rovněž opakovaně prezentovali
projekt CESTI jako celek při setkáních se svými
protějšky z významných odborných i správních
firem, universit a jiných organizací.

Rozšiřování výsledků projektu
Kromě publikování na konferencích a v časopisech
popsaném v předchozí kapitole a spolupráce s ŘSD
a SŽDC shrnutých v technickém listu 8.1 probíhalo
rozšiřování výsledků formou jednání se zástupci
průmyslových partnerů stojících mimo projekt
CESTI a též formou účasti v národních i
mezinárodních odborných skupinách. Lze uvést
například následující příklady:
 Spolupráce s CTN Pragoprojekt na přípravě a

tvorbě nových norem, např. normy ČSN 73 6120
pro asfaltové směsi neupravené
harmonizovanými evropskými normami, která
byla v roce 2019 vytvořena a momentálně
probíhá její celonárodní připomínkování.

 Jednání se společnostmi Froněk spol. s r.o. nebo
PKB a.s., které nadále využívají některé poznatky
dosažené v rámci CESTI, např. v rámci ověřené
technologie Nová generace nízkoteplotní
asfaltové směsi typu AC – ACL 16+ s
nízkoteplotními přísadami různého typu). Cílem
je konkrétní typy asfaltových směsí
implementovat do jejich výrobních programů.

 Účast na přípravě evropské normy pro
podštěrkové rohože – CEN TC 254/SC1 WG 16-
5: norma EN 17282 Railway applications –
Infrastructure – Under ballast mats

 Účast na přípravě revize norem pro výhybky a
výhybkové konstrukce – CEN TC 254/SC1 WG
18 EN 13232 Railway applications – Track —
Switches and crossings.

 Účast na přípravě normy pro kolejnicové styky –
CEN TC 254/SC1 WG 18 – EN 16843 Railway
applications – Infrastructure – Mechanical
requirements for joints in running rails.
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 Využití vláknobetonu a drátkobetonu na stavbě
Ejpovických tunelů a při rekonstrukci dálničního
mostu Hvězdonice.

 Účast ve vedení Sekce povrchových vlastností
vozovek při České silniční společnosti.

 Zajištění a účast na mezinárodní konferenci
ICWIM8.

 Uspořádání semináře o kontrolním vážení vozidel
a s tím související ochranou pozemních
komunikací a mostů.

 Zpřístupnění výsledků dosažených v oblasti
tunelů v knihovně České tunelářské asociace.

 Jednání se společností Silnice LK, a.s o
problematice stanovování dopadů zimní údržby
silnic.

 Proškolování pracovníků výrobního
managementu a projektových manažerů firem
(např. společností Eurovia a Swietelsky) v
oblastech řízení kvality, řízení projektů, contract
managementu a financování projektů, povinností
TDS a správce stavby, vedení záznamové
dokumentace aj.

Pro účely prezentace projektu byl opět aktualizován
a do anglického jazyka přeložen propagační leták
CESTI 2019, který shrnuje informace o
nejzajímavějších vytvořených výsledcích. Leták byl
distribuován například delegátům mezinárodní
konference Fibre Concrete 2019, na jejímž pořádání
se podílela řada řešitelů projektu CESTI jak po
stránce organizační, tak odborné.

Obr. 2 Propagační leták CESTI.


