25. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

Mosty 2020
24. - 25. září 2020
Hotel International Brno

› MOSTNÍ OBJEKTY V ČR
- VÝSTAVBA, SPRÁVA
A ÚDRŽBA, NORMY
› MOSTY V ZAHRANIČÍ
› MOSTY V ČR – VĚDA
A VÝZKUM
› MOSTY V ČR – PROJEKTY
A REALIZACE

25. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

Na sympoziu vytváříme platformu
nejen pro výměnu zajímavých
informací o vývoji oboru
v Česku a ve světě, ale taktéž
prostor pro osobní setkání
investorů se stávajícími nebo
potenciálními dodavateli.
Vždy nám šlo o co nejefektivnější
zmapování reálných možností
a očekávání obou skupin.

Dovoluji si Vás pozvat na 25. ročník tradiční
stavební akce – Mezinárodní sympozium
Mosty 2020 ve dnech 24. - 25. 9. 2020
v Hotelu International Brno.

Vždy jsme dbali na to, aby přednášejícími byli vedle
dodavatelů především zástupci investorů, kteří
posluchačům v sále přinesou podnětné informace
o možnostech byznysu.

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
550 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. Stalo se již letitou tradicí, že jsou na
sympoziu každým rokem předávány ceny za mostní
díla, která uděluje Ministerstvo dopravy ČR na
návrh přípravného výboru akce a rovněž jsou na
sympoziu udělovány ceny nestorům za celoživotní
přínos v oblasti mostního stavitelství.

Sympozium doprovodí tradiční výstava
dodavatelských ﬁrem pro tento stavební segment,
které se každoročně zúčastní přes 30 společností.

I v letošním roce bude sympozium zaměřeno na
novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu
nových, případně rekonstrukce stávajících mostů
v České republice i v zahraničí, kde se stále často
na stavbách podílejí české dodavatelské ﬁrmy.
Předmětem jednání v rámci dvoudenního sympozia
budou rovněž inovace technologií, materiálů
a výrobků pro mosty.
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A co by to bylo za sympozium, kdyby se diskuze
a obchodní jednání nepřesunuly na společenský
večer, který zakončuje první den sympozia
a tradičně se koná v Pivovarské restauraci
Starobrno.
Vážení obchodní partneři, za celý tým SEKURKON
se těším na setkání s Vámi.

Ing. Tomáš Měřínský
jednatel, SEKURKON s.r.o.

Mosty – stavby spojující
národy a generace
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690

ÚČASTNÍKŮ
V ROCE 2019
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25. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název akce
Mezinárodní sympozium
MOSTY
Periodicita
1x ročně, 25. ročník
Termín
24. - 25. 9. 2020
Místo konání
Hotel International Brno
Jazyk konference
čeština, angličtina
(simultánní tlumočení)
Konferenční web
www.sympozium-mosty.cz

HLAVNÍ TÉMATA

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
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

CÍL SYMPOZIA

Cílem sympozia je vytvoření místa pro setkání investorů s
dodavateli. Zmapování reálných možností a očekávání obou
skupin. Představení novinek v oblasti mostního stavitelství,
prezentace realizovaných či plánovaných novostaveb a
rekonstrukcí mostů.

KOMU JE SYMPOZIUM
URČENO

Sympozium navštěvují představitelé těchto subjektů:
› stavební ﬁrmy

› dodavatelé do stavebnictví
› strojírenské ﬁrmy

› informační technologie
› veřejná a státní správa
› akademická sféra

PARTNEŘI V ROCE 2019
Allplan Česko,BASF Stavební hmoty Česká republika,
BlueberryS, Cemvin, Cirmon, Dlubal Software, DWD
SYSTEM, EUROVIA CS, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby,
Hilti ČR, IDEA StatiCa, Metrostav, Midas software, OHL
ŽS, PIS PECHAL, Pontex, PRAGOPROJEKT, Saint Gobain
Construction Products CZ, SaM silnice a mosty, SMP CZ,
STAVBY OMO, STRABAG, Stráský, Hustý a partneři, SUDOP
PRAHA, SVS FEM, ViaCon ČR, VÍTKOVICE STEEL

STRUKTURA ÚČASTNÍKŮ

CELKEM
690

ŘSD

30

SŽDC

21

Krajské SÚS

25

Akademická sféra

12

Zástupci krajů a obcí

20

Zahraniční účastníci

36

Dodavatelské ﬁrmy

496

Ostatní

5

50
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NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Úrovně partnerství ›

Generální partner

Hlavní partner

120000

75000

Logo na webu





x

Výstavní stánek - vlastní panely





20000

Výstavní stánek - zapůjčené panely





25000

Počet volných vstupů na sympozium

6

4

x

Počet volných vstupů na společenský předvečer a společenský večer
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4

x

Logo v jednacím sále





x

Logo na oﬁciálních dokumentech





x

Možnost distribuce ﬁremních materiálů účastníkům





10000

Logo na blocích a lanyardech



x

x

Inzerát ve sborníku





8000

Článek ve sborníku

 (2x)

 (1x)

x

 (25 min)

 (20 min)

15000





x

Cena (CZK)

Prezentace v programu
Fotoreportáž

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %). Partnerské schéma je možné individuálně upravit.
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Dílčí partnerství

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM
2019
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Již 30 let

TRADICE, PRESTIŽ, ODBORNOST

MANAŽER SYMPOZIA
Mgr. Daniela Pivodová, Tel: +420 604 271 835,
e-mail: pivodova@sekurkon.cz
ODBORNÝ GARANT A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL
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
ORGANIZÁTOR
SEKURKON s.r.o. – kancelář Praha, Thámova 18a,
Praha 8 – Karlín

Registrujte se on-line na:
www.sympozium-mosty.cz

