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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

dobře fungující dopravní infrastruktura je základní podmín-
kou konkurenceschopnosti každého vyspělého státu, který
postavil základy své ekonomiky na moderní průmyslové
výrobě. Dopravní infrastruktura je také základním tématem
a jednotícím principem našeho Centra pro efektivní a udržitel-
nou dopravní infrastrukturu – CESTI (CENTRE FOR
EFFECTIVE AND SUSTAINABLE TRANSPORT IN FRA -
STRUCTURE).

Výzkumné centrum vzniklo v roce 2013 na základě veřejné
soutěže programu Centra kompetence (projekt č. TE01020168)
Technologické agentury ČR, která projekt finančně podporuje. V projektu
je zapojeno v současnosti devatenáct subjektů, z toho akademickou sféru
zastupují tři stavební fakulty, dále veřejná výzkumná instituce v oblasti
dopravy a patnáct podniků, od malých přes střední až po největší. Působí
v různých oblastech, ale všechny jsou spojeny problematikou dopravní
infrastruktury. Zúčastněné firmy zároveň projekt spolufinancují. 

Hlavním cílem nejen našeho Centra kompetence je propojení špičkových
výzkumných kapacit s praxí při řešení aktuálních problémů, a tím zároveň
účinný přenos vědeckých poznatků k subjektům, které je budou bezpro-
středně využívat. K pozitivním rysům center patří rovněž maximální zapo-
jování mladých vědecko-výzkumných pracovníků včetně studentů doktor-
ského a magisterského studia, kteří pracují v týmech pod vedením význam-
ných odborníků v příslušných disciplínách, což se nám v široké míře daří.

Centrum CESTI tak vytváří výzkumnou platformu pro vývoj nových
řešení pro hospodárné, spolehlivé a trvanlivé dopravní stavby s minimál-
ními dopady na prostředí, ve kterém žijeme. Záběr centra je velmi široký:
od silničních a kolejových staveb, přes mosty až po tunely, to vše v envi-
ronmentálních a ekonomických souvislostech ovlivňujících návrh, výstav-
bu, provoz a údržbu dopravní infrastruktury. Soustřeďuje se na technická
řešení pro bezpečné a trvanlivé konstrukce staveb dopravní infrastruktury
s dlouhou životností založená na predikci a modelování užitného chování
a funkčních charakteristik, včetně možnosti provádění in-situ diagnostiky,
vývoj nových vysokohodnotných materiálů s přesně cílenými vlastnostmi,
zmenšování závislosti na omezených přírodních zdrojích, snižování ener-
getické náročnosti výstavby pozemních komunikací a zvýšení bezpečnos-
ti silniční dopravy, efektivní využití recyklovaných materiálů a druhotných
energetických produktů, hodnocení a řízení nákladů celého životního
cyklu staveb (Life Cycle Cost/Assessment Engineering) s důrazem na udr-
žitelnost výstavby a vývoj scénářů pro efektivní dlouhodobou údržbu klí-
čových staveb dopravní infrastruktury.

Propojením s vlastníky a správci dopravní infrastruktury je přirozeným
způsobem zajištěna a kontrolována aktuálnost výzkumných aktivit a vy-
užitelnost jejich výsledků.

Centrum usiluje zejména o dosažení aplikačních výsledků, které jsou
bezprostředně prakticky ověřovány, hodnoceny a využívány. 

Vedení centra velmi pozitivně oceňuje a vyjadřuje vřelé poděkování
redakci časopisu Tunel za možnost prezentovat odborné veřejnosti jednak
existenci centra a jednak významné výsledky, kterých bylo dosaženo
v rámci jeho činnosti. Následující tři články se pokusí představit široké
spektrum činnosti centra CESTI nikoliv pouhým výčtem výzkumných
aktivit, ale prostřednictvím výběru konkrétních zajímavých výsledků.
Představí se tak způsobem, o kterém jsme přesvědčeni, že by mohl zau-
jmout jednotlivé čtenáře a celou odbornou veřejnost. Zvolili jsme proto
výsledky v přehledu, otázku hodnocení rizik v tunelech a způsob využití
vláknobetonu ve výstavbě konstrukcí tunelů.

Věříme, že naše centrum také v budoucnu přispě-
je k vylepšení dopravní infrastruktury, a proto nabí-
zíme své zkušenosti a výzkumné kapacity nejen
k pozitivnímu řešení přetrvávajících problémů, ale
také k rozpracování nových vizí a trendů včetně
digitalizace a robotizace.

DEAR READERS,

The well functioning transportation infrastructure is a basic
condition for competitiveness of any developed country with the
economy founded on modern industrial production.
Transportation infrastructure is also a basic topic and unifying
principle of our Centre for Effective and Sustainable Transport
Infrastructure – the CESTI.

The research centre originated in 2013 on the basis of a pub-
lic competition organised by the Centre of Competence (project
No. TE01020168) of the Technology Agency of the Czech

Republic, which supports the project financially. At present, nineteen subjects
participate in the project. Of them, there are three civil engineering faculties
representing the academic sphere, a public research institution active in the
field of transportation and fifteen companies ranging from small ones through
medium ones up to the largest. They operate in various areas, but all are inter-
connected by the problems of the transportation infrastructure. The firms
involved at the same time co-finance the project.       

The main objective of our Centre of Competence is to interconnect top rese-
arch capacities with the practice in solving current problems, thus also to pro-
vide the effective transfer of scientific knowledge to the subjects which will
immediately use it. Among positive features of the centres there is also maxi-
mum engaging of young scientific-research workers including Doctoral and
Master’s degree students, working in teams under the guidance of eminent
experts in the respective disciplines. This is a great success for us.           

In this way, the CESTI centre creates a research platform for the develop-
ment of new solutions for economic, reliable and durable transport structures
with minimum impacts on the environment we live in. The scope of work of
the centre is very wide: from road and railway structures through bridges up to
tunnels, all of that in the environmental and economic context influencing the
design, construction, operation and maintenance of the transport infrastructure.
The work is focused on technical solutions for safe, durable and long-lasting
structures of the transport infrastructure based on the prediction and modelling
of the utility behaviour and functional characteristics, including the possibility
of carrying out in-situ diagnostics, the development of new high-performance
materials with precisely targeted properties, diminishing the dependence on
limited natural resources, reducing energy intensity of the construction of roads
and increasing the safety of road traffic, the effective use of recycled materials
and secondary energy products, assessing and managing the costs of the entire
life cycle (Life Cycle Cost/Assessment Engineering) with stress put on the sus-
tainability of construction and the development of scenarios for effective long-
term maintenance of crucial structures of the transportation infrastructure. 

The topicality of research activities and usability of their results is provided
and checked in a natural way by means of connections with owners and admi-
nistrators of transport infrastructure.  

The centre strives first of all to achieve application results which are imme-
diately practically verified, assessed and used. 

The centre management very positively appreciates and expresses warm
thanks to the editors of TUNEL journal for the opportunity to present the exi-
stence of the centre and the important results achieved within the framework
of its activities to the professional public. The following three papers are inten-
ded to introduce the wide range of activities of the CESTI centre not only by
a mere list of research activities but also through a selection of interesting
results. It introduces itself in the way which, we are convinced, is able to att-
ract individual readers and the whole professional public. For that reason we
chose to present the results in the form of a summary, the issue of assessing
risks in tunnels and the way of the use of fibre reinforced concrete for tunnel
structures.   

We believe that our centre will contribute to improving the transport infrast-
ructure even in the future. For that reason we offer our
experience and research capacities not only for positive
solving persistent problems but also for elaborating new
visions and trends, including digitisation and robotisation.  

PROF. ING. ALENA KOHOUTKOVÁ, CSC. 

děkanka Fakulty stavební ČVUT
manažerka projektu CESTI

Dean of the Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University 
Manager of the CESTI project




