
27. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM

MOSTY 2022
16. - 17. 6. 2022
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
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Mosty zkracují vzdálenosti. Spojují lidi. Stávají se z nich symboly měst 
a umožňují, aby na obou stranách pulsoval život. Mosty dokážou být 
i jedinečným symbolem pro každého z nás a pojit se s domovem, dětstvím 
nebo osobní vzpomínkou. Mosty jsou naší součástí a odráží dobu, 
která je stále progresivnější.

Jsem rád, že každoročně můžeme pořádat jedno z nejdůležitějších setkání 
mostařů, kde je možné vzájemně sdílet ty nejnovější poznatky z projekce, 
výstavby, rekonstrukce, ale i údržby silničních a železničních mostů. 

Budu rád, když přijmete i vy pozvání a zúčastníte se 27. ročníku mezinárodního 
Sympozia Mosty, které se uskuteční 16.–17. 6. 2022 v Hotelu International Brno. 

Program, který pro vás připravujeme, je velice pestrý a každý si v něm najdete 
to své. Budeme se věnovat mostním objektům u nás i v zahraničí, inovacím 
technologií, materiálů či výrobků pro mosty. O své zkušenosti na konkrétních 
projektech se podělí zástupci soukromého sektoru, akademické obce i státní 
sféry. Součástí sympozia také bude výstava dodavatelských firem, které se 
zúčastní více jak 30 společností.

Tradičně také předáme ocenění za nejlepší mostní díla, které uděluje Ministerstvo 
dopravy ČR a udělíme i cenu za celoživotní přínos v oblasti mostního stavitelství.

Kromě odborného programu se můžete těšit na společenský večer, kde se všichni 
neformálně setkáme ať už nad možnostmi byznysu nebo jen tak, protože mosty 
jednoduše spojují lidi.

Těším se na setkání s vámi všemi,

Ing. Tomáš Měřínský,  
majitel společnosti  
SEKURKON 

Ing. Tomáš Měřínský, 
majitel společnosti 

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.

MOSTY – STAVBY SPOJUJÍCÍ  
NÁRODY A GENERACE
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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 2021
 
generální partner: 
VÍTKOVICE STEEL
hlavní partneři: 
ALLPLAN, CIRMON, TEKLA, ČAOK, ČAS, EUROVIA, 
FIRESTA, HBH PROJEKT, IDEA STATICA, MASTERS 
BUILDERS SOLUTIONS, METROSTAV, METROSTAV 
INFRASTRUCTURE A.S., ŽS OHLA, PONTEX S.R.O., 
PRAGOPROJEKT, SaM, SMP CZ, OMO, SUDOP PRAHA, 
SPS, VLČEK SOLOUTION KOGABAU

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název akce 
Mezinárodní sympozium 

MOSTY

Periodicita 
1x ročně, 27. ročník

Termín 
16. - 17. 6. 2022

Místo konání 
Hotel International Brno

Jazyk konference 
čeština, angličtina 

(simultánní tlumočení)

Konferenční web 
www.sympozium-mosty.cz STRUKTURA ÚČASTNÍKŮ

Přednášející 8 %
Státní správa 15 %
Projektanti 15 % 
Zhotovitelé 31 %
Školy 2 %
Nezařazeno 29 %

REGISTROVANÝCH
ÚČASTNÍKŮ  
V ROCE 2021600
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NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Úrovně partnerství › Generální partner Hlavní partner Dílčí partnerství

Cena (CZK) 130 000 80 000

Logo na webu   x

Výstavní stánek - vlastní panely   20 000

Výstavní stánek - zapůjčené panely   25 000

Počet volných vstupů na sympozium 6 4 x

Počet volných vstupů na společenský předvečer a společenský večer 6 4 x

Logo v jednacím sále   x

Logo na oficiálních dokumentech   x

Možnost distribuce firemních materiálů účastníkům   10 000

Logo na blocích a lanyardech  x x

Inzerát ve sborníku   8 000

Článek ve sborníku  (2x)  (1x) x

Prezentace v programu*  (25 min)  (20 min) 15 000

Fotoreportáž   x

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %). Partnerské schéma je možné individuálně upravit.
* Prezentace podléhá schválení odborného garanta.

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM

2021



MANAŽER SYMPOZIA
Mgr. Marcela Šauerová, Tel: +420 773 944 447 
e-mail: sauerova@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, Revoluční 1082/8, 110 00, Praha 1

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

JIŽ 32 LET 
TRADICE, PRESTIŽ, ODBORNOST


