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Přehled konferencí 2020
Preparing Conferences 2020

Datum Místo Název Zaměření

16.  – 25. 08. 2020 Albena,  
Bulharsko

20th International 
Multidisciplinary Scientific 

GeoConference
Surveying, Geology and Mining, 

Ecology and Management – 
SGEM 2020

Věda a technologie v geologii, ekologie, ekonomika, vzdělávání 
a legislativa, energie a čisté technologie, nanotechnologie, udržitelný 

rozvoj apod.
https://www.sgem.org/

02. – 03. 09. 2020
Brno,  

Česká republika Veletrh URBIS Smart City Fair
Doprava a mobilita, chytré budovy, bezpečné a odolné město, smart city 

model, veřejná správa, životní prostředí, vodní hospodářství apod.
https://www.smartcityfair.cz/

08. – 09. 09. 2020
Hradec Králové, 
Česká republika

26. ročník konference 
s doprovodnou výstavou Dny 
teplárenství a energetiky 2020

Ekonomika a legislativa v teplárenství, využití biomasy, technika 
a technologie v teplárenství apod.

https://www.dny-teplarenstvi-a-energetiky.cz/

08. – 10. 09. 2020
Londýn,  

Velká Británie 8th Forensics Europe EXPO
Forenzní metody, forenzní analýza, digitální forenzika, laboratorní 

vybavení, kriminalistika apod.
https://www.forensicseuropeexpo.com/

09. – 10. 09. 2020
Uherské Hradiště,  
Česká republika

Mezinárodní konference Krizové 
řízení a řešení krizových situací 

CRISCON

Analýza rizik, Environmentální bezpečnost, Ochrana obyvatelstva, 
Logistika a doprava
https://criscon.cz/

21. – 23. 10. 2020
Brno,  

Česká republika
12. ročník mezinárodní konference 
nanomateriálů – výzkum a aplikace 

NANOCON

Nanomateriály, výzkum, aplikace, potenciální vliv na životní prostředí 
a zdraví lidí.   

https://www.nanocon.eu/cz/

04. – 06. 11. 2020
Haifa,  
Izrael

29th Annual Congress of the 
European Association for Accident 

Research

Provoz, bezpečnost, získávání a analýza dat, elektricky poháněné 
dvoukolky 

http://www.evuonline.org/index.php/en/congress

11. – 13. 11. 2020
Hustopeče,  

Česká republika
Týden výzkumu a inovací 

pro praxi a životní prostředí 
(APROCHEM, Odpadové fórum)

Průmyslová a komunální ekologie, odpady, výzkum pro oběhové 
hospodářství, sanace ekologických zátěží a následků havárií, recyklace 

vody, cenné látky z odpadních vod, doprava a lokální zdroje, čištění 
odpadních plynů a spalin, nové materiály a jejich aplikace apod.

https://www.tretiruka.cz/konference/

19. – 20. 11. 2020
Brno,  

Česká republika
42. konference Sanace 

a rekonstrukce staveb 2020
Ochrana a sanace dřevěných konstrukcí, povrchové úpravy, statika 

a dynamika staveb, požární ochrana, sanace zdiva apod.
http://wta.cz/konference

24. – 25. 11. 2020 Ostrava,  
Česká republika

20. ročník konference Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci

Lidský faktor jako nevyzpytatelný prvek BOZP. Regulace a kontrolní 
činnost v oblasti bezpečnosti práce a procesů. Efektivní řízení 
bezpečnosti podniků. Pracovní úrazovost a nemoci z povolání.

http://www.spbi.cz/index.php?id_document=8326

30.11. – 02. 12. 2020 Praha,  
Česká republika

7. ročník mezinárodní konference 
IRFC (International Rail Forum & 

Conference)

Doprava v EU v roce 2021, ERA jako evropská autorita, výzkum 
a inovace po roce 2021, perspektiva propojení TEN-T a „Hedvábné 
stezky“, Vysokorychlostní železniční systém budoucnosti v Evropě

www.irfc.eu


