25. MEZINÁRODNÍ
SYMPOZIUM MOSTY 2020

16. – 17. dubna 2020
Hotel International Brno

MOTTO
SYMPOZIA
Mosty – stavby
spojující národy
a generace

Sympozium se zabývá projekcí, výstavbou, rekonstrukcí
a údržbou silničních a železničních mostů v České republice
i jinde ve světě. Na sympoziu je každým rokem přítomno
přes 600 účastníků z řad státních orgánů (MD ČR, SFDI, ŘSD,
SŽDC …), samosprávy (krajů, měst a obcí), akademické obce,
komerčních subjektů (architekti, projektanti, realizační firmy)
a odborné veřejnosti.
CÍLOVÉ SKUPINY
» stavební firmy
» dodavatelé do stavebnictví
» strojírenské firmy
» informační technologie
» veřejná a státní správa
» akademická sféra
www.sympozium-mosty.cz
KONTAKTY
POŘADATEL
SEKURKON s.r.o.
Starobělská 1133/5
700 30 Ostrava – Zábřeh
IČ: 29301998, DIČ: CZ29301998

KOORDINÁTORKA SYMPOZIA
Mgr. Daniela Pivodová
SEKURKON s.r.o.
Thámova 18a, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel: +420 604 271 835
email: pivodova@sekurkon.cz

TEMATICKÉ OKRUHY

RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM

I. Mostní objekty v ČR - výstavba, správa
a údržba, normy
» Plánování a financování mostních staveb
» Významné realizace mostů
» Současná legislativa – Obchodní podmínky
staveb
» Přípravy plánovaných staveb
» Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich
správa a údržba

15. 4. 2020 – středa
15.00	doprovodný program pro
zahraniční hosty, členy čestného
předsednictva, hlavní partnery
sympozia a členy přípravného
výboru

II. Mosty v zahraničí
» Informace o odborných zahraničních akcích
» Příklady realizovaných významných nových i
rekonstruovaných mostů
III. Mosty v ČR – věda a výzkum
» Nové vědecké poznatky v oboru mostních
konstrukcí, výzkumné projekty
» Inovace technologií, materiálů a výrobků pro
mosty
IV. Mosty v ČR – projekty a realizace
» Projekty novostaveb, přestaveb a oprav mostů
» Realizace novostaveb, přestaveb a oprav
mostů
» Mostní vybavení
» Vady a poruchy mostních objektů, jejich příčiny
a důsledky

16. 4. 2020 – čtvrtek – 1. den sympozia
08.00
Registrace účastníků
09.00	Slavnostní zahájení
25. mezinárodního sympozia
Mosty 2020 - předání čestných
uznání, Mostní dílo 2018
09.45 - 13.00	Odborné přednášky a diskuze
13.00 - 14.00	Polední přestávka - oběd
14.00 - 17.30	Odborné přednášky a diskuze
18.00	Závěr 1. dne konání sympozia
19.30	Společenské setkání –
Pivovarská restaurace Starobrno
17. 4. 2020 – pátek – 2. den sympozia
08.00	Zahájení
8.15 - 14.00	Odborné přednášky a diskuze
14.00	Závěr 25. Sympozia MOSTY
2020, oběd

AUTOŘI
Zájemci o přednesení příspěvku v programu
sympozia zašlete název, autory a krátkou anotaci
(max. 10 vět) na email: banochova@sekurkon.cz,
v kopii na pivodova@sekurkon.cz nejpozději do
15. 12. 2019.
Uveď te číslo tematického okruhu a preferovanou
možnost zařazení příspěvku.

ODBORNÝ GARANT

doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
tel.: +420 602 250 860
email: pavel.ryjacek@fsv.cvut.cz

PŘEDSEDKYNĚ PŘÍPRAVNÉHO
VÝBORU
Ing. Dana Wangler
tel.: +420 605 229 039
email: dana.wangler@sudop.cz

Možnosti příspěvku:
– zařazení do programu
– pouze ve sborníku
– poster

MOSTNÍ DÍLO
Na sympoziu budou uděleny diplomy „Mostní
dílo 2018“ v kategorii I. Novostavba a v
kategorii II. Oprava nebo přestavba a čestná
uznání za celoživotní práci v oboru mosty.
Zájemci o zařazení do soutěže, kontaktujte
koordinátorku sympozia o zaslání pokynů
k vypracování a zašlete přihlášku dle pokynů do
15. 12. 2019.

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE
1. Generální partner sympozia (120.000 Kč +
DPH)
» prezentace firmy jako generálního partnera
sympozia na webových stránkách www.
sympozium-mosty.cz, v tištěných i online
pozvánkách
» umístění loga firmy v jednacím sále sympozia a
na doprovodných akcích
» zařazení loga na titulní stranu sborníku a
dvoustránkového barevného firemního inzerátu
do sborníku
» zařazení 2 písemných příspěvků (max. 6 stran)
do sborníku
» možnost vystoupení – prezentace - v trvání
max. 25 minut v programu sympozia
» exkluzivní prostor pro umístění propagačních
panelů/výstavního stánku firmy
» umožnění distribuce firemních propagačních
tiskovin účastníkům sympozia
» bezplatná účast 6 zástupců firmy na odborném
a společenském programu sympozia (včetně
sborníků)
» fotoreportáž z průběhu sympozia
» logo firmy na blocích a lanyardech pro
účastníky sympozia
2. Hlavní partner sympozia (75.000 Kč + DPH)
» prezentace firmy jako hlavního partnera
sympozia na webových stránkách www.
sympozium-mosty.cz
» umístění loga firmy v jednacím sále sympozia
» zařazení loga a barevného firemního inzerátu
do sborníku
» zařazení písemného příspěvku (max. 6 stran)
do sborníku
» možnost vystoupení – prezentace - v trvání
max. 20 minut
v programu sympozia
» prostor pro umístění propagačních panelů/
výstavního stánku firmy
» umožnění distribuce firemních propagačních
tiskovin účastníkům sympozia
» bezplatná účast 4 zástupců firmy na odborném
a společenském programu sympozia (včetně
sborníků)
» fotoreportáž z průběhu sympozia
3. Dílčí prezentace
» Prostor pro umístění max. 2 propagačních
panelů v prostorách Hotelu International,
vč. stolu a židlí – 20.000 Kč
» Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační
účely vč. stolu a židlí – 25.000 Kč

» Distribuce propagačních materiálů účastníkům
sympozia – 10.000 Kč
» Komerční příspěvek – 15.000 Kč
» Barevný inzerát do sborníku – 8.000 Kč
Částky jsou uvedeny bez DPH.
Pro podrobnější informace a přihlášku
k firemní prezentaci kontaktujte
koordinátorku sympozia –
Mgr. Daniela Pivodová,
tel: +420 604 271 835
email: pivodova@sekurkon.cz

TERMÍNY
– do 15. 12. 2019 Přihlášky do soutěže Mostní
dílo 2018
– do 15. 12. 2019 Přihlášky odborných
příspěvků - anotací
– do 03. 01. 2020 Pokyny autorům
– do 31. 01. 2020 Přihlášky ke kompletní firemní
prezentaci
– do 14. 02. 2020 Dodání příspěvků od autorů
– do 13. 03. 2020 Přihlášky k dílčí prezentaci –
inzerát do sborníku
– do 10. 04. 2020 Přihlášky k dílčí prezentaci –
výstava, distribuce

DALŠÍ INFORMACE
» Ubytování je rezervováno v jednolůžkových a
dvoulůžkových pokojích hotelu International
Brno.
» Společenský večer se bude konat ve všech
prostorách Pivovarské restaurace Pivovaru
Starobrno, Mendlovo náměstí 20, Brno.
» O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku
a programu sympozia rozhoduje přípravný
výbor, přijetí příspěvku je podmíněno
podáním přihlášky k účasti. Příspěvky nebudou
honorovány. Přednášející příspěvku má nárok
na 1 ks sborníku odborných příspěvků.
» Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština,
angličtina.
» Sympozium je zařazeno do programu
celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 –
2 body a systému celoživotního profesního
vzdělávání členů ČKA – 4 body.

Přihlašovací formulář
Závazná přihláška k účasti (Odešlete do 10. 4. 2020)
Příjmení, jméno, titul:

Kontaktní osoba:

Fakturační adresa:

IČ:

Telefon:

DIČ:

E-mail:

Telefon:

Korespondenční (pokud je jiná než fakturační):

E-mail:

Účastnické poplatky (ceny jsou uvedeny včetně DPH)
Základní vložné
(přihlášky do 31. 3. 2020)

6 655 Kč

za

osob,

Kč

Základní vložné
(přihlášky od 1. 4. 2020)

7 260 Kč

za

osob,

Kč

Snížené vložné*

4 235 Kč

za

osob,

Kč

Ve vložném je zahrnuta účast na sympoziu, taška s materiály, obědy
na jednací dny a společenský večer dne 16. 4. 2020.
* Snížené vložné platí pro zaměstnance územních samospráv, správy a údržby silnic,
ŘSD ČR, SŽDC, s.o., SFDI a studenty, doktorandy do 26 let vč.

Ubytování a sborník
Cena celkem vč. DPH

Jednolůžkový pokoj 2 553 Kč
za

osob,

noc/í

Kč

Dvoulůžkový pokoj 1 518 Kč (cena za 1 osobu)
za

osob,

noc/í

Kč

Datum

Ubytování požadujeme z 15. 4. na 16. 4. 2020 na jména:

Razítko
a podpis
Ubytování požadujeme z 16. 4. na 17. 4. 2020 na jména:

(ceny jsou uvedeny včetně DPH)

Sborník: 605 Kč

za

osob

Kč

Vyplněnou přihlášku odešlete na email:
pivodova@sekurkon.cz
Případně na adresu:
SEKURKON s.r.o., Thámova 18a, 186 00 Praha 8
Mgr. Daniela Pivodová, tel.: +420 604 271 835
Doporučujeme on-line přihlášení: www.sympozium-mosty.cz

Sekurkon s.r.o., Starobělská 1133/5, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ: 29301998, DIČ: CZ29301998
sekurkon@sekurkon.cz

