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Pozvánka na odbornou akci

SEKURKON s.r.o.  
si Vás dovoluje pozvat na  
18. mezinárodní sympozium

MOSTY 2013
pořádané v rámci doprovodného programu 
18. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

•	 25.–26.	4.	2013
•	 Hotel	Voroněž,	Křížkovského	47,	Brno,	ČR

MOTTO SYMPOZIA
Mosty – stavby spojující národy a generace

TEMATICKÉ	OKRUHY
I.	 MOSTNÍ	OBJEKTY	V	ČR	–	VÝSTAVBA,	 
	 SPRÁVA	A	ÚDRŽBA,	NORMY
 Stav silničních a drážních mostů v ČR, jejich správa  
 a údržba
 Plánování a financování mostních staveb
 Současná legislativa, předpisy a jejich návaznost  
 na evropské normy
 Příčiny vad a poruch mostních objektů a jejich důsledky
II.	 MOSTY	V	EVROPĚ	A	VE	SVĚTĚ
 Informace o odborných zahraničních akcích
 Věda a výzkum – příklady projektů
 Příklady realizovaných významných nových  
 i rekonstruovaných mostních konstrukcí
 Inovace technologií, materiálů, výrobků pro mostní  
 objekty
 Havárie mostů – příklady
III.	 MOSTY	V	ČR	–	VĚDA	A	VÝZKUM
 Nové vědecké poznatky v oboru mostních konstrukcí,  
 výzkumné úkoly
 Životnost mostů – vliv z hlediska zvolených materiálů  
 a konstrukčních systémů
IV.	 MOSTY	V	ČR	–	PROJEKTY	A	REALIZACE
 Příklady projektů novostaveb, přestaveb a oprav mostů 
 Realizace novostaveb, přestaveb a oprav mostů 
 Příslušenství mostů

RÁMCOVÝ	ČASOVÝ	PROGRAM	
STŘEDA	24.	4.	2013	
14.00 Doprovodný program pro zahraniční hosty, členy  
   čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia  
   a členy přípravného výboru

ČTVRTEK	25.	4.	2013	–	1.	den	sympozia
08.00 Registrace účastníků
09.00 Zahájení – předání čestných uznání Mostní dílo 2011
09.45–17.30 Odborné přednášky a diskuze okruh I., II. 
15.30–17.30 Odborné přednášky a diskuze okruh III.
18.00 Závěr 1. dne konání sympozia
20.00 Společenské setkání

PÁTEK	26.	4.	2013	–	2.	den	sympozia
08.00 Zahájení
08.15–14.00 Odborné přednášky a diskuze okruh IV.
14.00 Závěr 18. Sympozia MOSTY 2013
   Individuální prohlídka expozic  
   18. stavebního veletrhu IBF 

Na	sympoziu	budou	uděleny	diplomy	„Mostní	
dílo	2011“	v	kategorii	I.	Novostavba	a	v	kategorii	
II.	Oprava	nebo	přestavba	a	čestná	uznání	
za	celoživotní	práci	v	oboru	mosty.

ODBORNÝ	GARANT
Ing. František Menšík (tel. +420 723 528 475)

PŘEDSEDA	PŘÍPRAVNÉHO	VÝBORU
Ing. Jiří Chládek, CSc. (tel. +420 602 237 180)

TERMÍNY
15.	12.	2012	 přihlášky do soutěže MOSTNÍ DÍLO 2011
15.	12.	2012	 přihlášky odborných příspěvků
15.	1.	2013	 pokyny autorům přihlášených příspěvků
15.	2.	2013	 dodání příspěvků od autorů
15.	1.	2013	 přihlášky ke kompletní firemní prezentaci: 
     hlavní partner sympozia
15.	2.	2013	 přihlášky k dílčí firemní prezentaci: 
     komerčně zaměřený příspěvek, inzerát
15.	4.	2013	 přihlášky k dílčí firemní prezentaci: 
     výstava, distribuce
31. 12. 2012 předběžné přihlášky k účasti osob
od	15.	1.	2013		závazné přihlášky k účasti osob

DALŠÍ	INFORMACE
Odborný a časový program bude sestaven do 25. 3. 2013, •	
ve stejné době bude ke stažení na www.sekurkon.cz.
Účastnický poplatek bude činit včetně sborníku, adresáře •	
firem a volného vstupu na veletrh IBF asi 5.500 Kč a bude 
upřesněn v závazných přihláškách.
Ubytování je rezervováno ve dvoulůžkových pokojích hotelu •	
Santon – cena přibližně 1.600 Kč/os./noc. Pro přihlášené 
po termínu 31. 12. 2012 nelze zaručit ubytování v hotelu 
Santon.
O zařazení přihlášeného příspěvku do sborníku a programu •	
sympozia rozhoduje přípravný výbor, přijetí příspěvku je 
podmíněno podáním předběžné přihlášky k účasti. Příspěvky 
nebudou honorovány.
Jednací jazyky sympozia: čeština, slovenština, angličtina.•	
Přihlášky do soutěže „Mostní dílo 2011“ jsou ke stažení •	
na www.sekurkon.cz. Přihlášku do soutěže včetně 
dokumentace je nutno zaslat do 15. 12. 2012 na kontaktní 
adresu: Ing. Karel Šolín, Ministerstvo dopravy, nábřeží L. 
Svobody 12, 110 15  Praha 1.
18. mezinárodní stavební veletrh IBF se koná ve dnech •	
23.–27. 4 2013, viz www.bvv.cz/ibf.

Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání 
členů ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního 
vzdělávání členů ČKA – 4 body.

Sledujte prosím také internetové stránky www.sekurkon.cz 
nebo www.mosty2000bridges.eu

MOŽNOSTI	FIREMNÍ	PREZENTACE
A) Hlavní partner sympozia (60.000 Kč)

prezentace firmy jako hlavního partnera sympozia na •	
webových stránkách www.sekurkon.cz
umístění loga firmy v jednacím sále sympozia •	
zařazení loga a  barevného firemního inzerátu do •	
sborníku
zařazení písemného příspěvku (4 strany) do sborníku •	
možnost vystoupení – prezentace – v trvání max. •	
15 minut v programu sympozia 
zařazení do adresáře a katalogu činností firem •	
prostor pro umístění propagačních panelů firmy •	
distribuce propagačních tiskovin účastníkům sympozia•	
bezplatná účast 4 zástupců firmy na odborném •	
a společenském programu sympozia (včetně sborníků 
a obědů) 
fotoreportáž z průběhu sympozia •	
logo na taškách s materiály pro účastníky•	

B) Zařazení komerčně zaměřeného příspěvku do sborníku  
  v rozsahu max. 4 strany A4 (7.000 Kč)
C) Barevný inzerát ve sborníku (8.000 Kč)
D) Prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů  
  v prostorách hotelu Voroněž (10.000 Kč)
E) Prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely  
  (12.000 Kč) 
F) Dodání stolu a židlí k panelům (1.000 Kč)
G) Distribuce propagačních materiálů účastníkům  
  sympozia (5.000 Kč)
H)	Sponzor společenského večera – loga v místě konání  
  večera a na vstupence (cena dohodou)
I)  Sponzor občerstvení v průběhu sympozia –  
  loga v předsálí a na stravenkách (cena dohodou)

K cenám bude připočtena DPH 20 %. Firmy, které odešlou 
v termínu vyplněnou přihlášku k firemní prezentaci, obdrží 
postupně další informace a pokyny.

POŘADATEL
SEKURKON s.r.o.
Na Obvodu 1098/41,  
703 00  Ostrava-Vítkovice

SEKRETARIÁT	
SYMPOZIA
SEKURKON s.r.o.
kancelář Brno, Šumavská 31, 612 54  Brno
tel.: +420 549 131 555, e-mail: brno@sekurkon.cz
www.sekurkon.cz

2 barvy
Modrá Pantone 274
Červená Pantone 1797
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Přihlašovací	formulář

18. mezinárodní sympozium MOSTY 2013, Brno, 25.–26. 4. 2013

Přihláška	odborného	příspěvku	(Odešlete do 15.	12.	2012)

Předběžná	přihláška	k	účasti	(Odešlete do 31. 12. 2012, přijetí předběžné přihlášky bude průběžně potvrzováno.)

Přihláška	k	firemní	prezentaci	(K cenám bude připočteno DPH.)

Název	firmy	(pro vystavení faktury): Jméno	kontaktního	pracovníka:

E-mail:

Telefon:

IČ:

DIČ:

Datum

Razítko  
a podpis

Přihlášku	odešlete	na	adresu:
Sekurkon s.r.o., Šumavská 31, CZ 612 54  Brno,  
fax: 541 236 510, tel.: 549 131 555, e-mail: brno@sekurkon.cz 
Doporučujeme	on-line	přihlášení:	www.sekurkon.cz

Cena	celkem
vč.	DPH

Adresa:

Název	příspěvku:

Autor/autoři:

Firma/pracoviště	autora nebo prvního autora:

E-mail: Telefon:

Stručná	anotace:

I. II. III. IV.

Zařazení	do	okruhu:

Firma/pracoviště,	adresa:

E-mail:

Telefon:

Předběžně	přihlašujeme	(jména nebo počet osob): Požadujeme	rezervaci	ubytování:

 24. 4. 2013 pro osob

 25. 4. 2013 pro osob

Dílčí	firemní	prezentaci:

B	zařazení komerčně zaměřeného příspěvku do sborníku (7.000 Kč)

C barevný inzerát ve sborníku (8.000 Kč)

D prostor pro umístění max. 2 propagačních panelů (10.000 Kč) 

E prostor a zapůjčení 2 panelů pro propagační účely (12.000 Kč) 

F	dodání stolu a židlí k panelům (1.000 Kč)

G	distribuce propagačních materiálů účastníkům sympozia (5.000 Kč)

H	sponzor společenského večera (cena dohodou)

I sponzor občerstvení v průběhu sympozia (cena dohodou)

Podle	nabídky	objednáváme:

A kompletní	firemní	prezentaci	hlavního	partnera	sympozia	(60.000 Kč)

Vypracujeme příspěvek do sborníku   ano ne

Vystoupíme s přednáškou v hlavním programu ano ne

Prosíme o vyplnění názvu příspěvku a autora v Přihlášce příspěvku nahoře.


