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Přehled konferencí 2020
Preparing Conferences 2019/2020

Datum Místo Název Zaměření

23. – 24. 1. 2020 Brno, 
Česká republika

29. mezinárodní konference soudního 
inženýrství, ExFoS 2019

Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel, strojů 
a zařízení; Stavebnictví a oceňování nemovitostí; Inženýrství rizik

www.exfos.cz

23. 1. 2020 Brno, Česká 
republika

22. ročník konference doktorského 
studia JUNIORSTAV

Pozemní stavitelství a městské inženýrství, Dopravní stavby, 
konstrukce, Stavební mechanika a geotechnika, Vodní hospodářství 

a vodní stavby, Stavebně materiálové inženýrství, Geodézie, 
kartografie a geoinformatika, Management stavebnictví, Stavební 

fyzika a TZB
http://www.juniorstav.cz/cs/

26. – 29. 2. 2020 Brno, 
Česká republika Stavební veletrh

Realizace staveb, stavební řemesla, TZB, stavební materiály, 
stavební konstrukce 

https://www.bvv.cz/stavebni-veletrh-brno/

24. – 26. 3. 2020 Hustopeče, 
Česká republika

15. ročník symposia Týdne výzkumu 
a inovací pro praxi a životní prostředí - 

TVIP 
 

Průmyslová a komunální ekologie, materiálové, biologické 
a energetické využití odpadů, nebezpečné odpady, sanace 

ekologických zátěží a následků havárií, recyklace vody, řízení 
průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst 

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

26. – 27. 3. 2020 Brno, 
Česká republika

25. ročník mezinárodní konference 
Cirkulární ekonomika ve stavebictví, 

recyklace a využívání druhotných 
stavebních materiálů

Možnosti využívání stavebních výrobků z druhotných surovin, 
ekologické a ekonomické aspekty recyklace stavebních odpadů, 

připravovaný nový zákon o odpadech, proces certifikace recyklátů 
apod.

https://www.mzp.cz/cz/recycling_2020_konference

1.4. – 3. 4. 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

22. – 23. 4. 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

27. 6. – 6. 7. 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/

9. – 10. 9. 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/

9. – 11. 9. 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

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/


