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ZDROJE ENERGIE A JEJICH VYUŽITÍ

54. mezinárodní konferenci archeologie středověku
si Vás dovolují pozvat na

BRNO – HRAD ŠPILBERK

18–22/09/2023

na téma 



Nástin tematických okruhů:

zdroje energetických potřeb společnosti – využívání přírodních zdrojů (voda, vítr, lidská a živočišná 
síla aj.), produkce energetických zdrojů, úprava krajiny pro získání energie z přírodních zdrojů ...

využití energií v domácnostech a sídlech – teplo, světlo, izolační technologie a materiály ve stavebních 
konstrukcích, příprava stravy …

energetická náročnost výrobních procesů a jejich řemeslná základna

energetická náročnost získávání surovin – problematika získávání, produkce a využití surovin 
s ohledem na energetickou náročnost

Rámcový program konference:

Pondělí 18. 9. 2023

10.00–14.00 registrace účastníků konference

14.00–14.30 slavnostní zahájení konference

14.30–15.30 úvodní referáty

15.30–18.00 první přednáškový blok referátů

Úterý 19. 9. 2023

08.30–12.00 přednáškové bloky referátů

12.00–14.00 oběd

14.00–19.00 přednáškové bloky referátů
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Středa 20. 9. 2023

08.30–12.00 přednáškové bloky referátů

12.00–14.00 oběd

14.00–18.30 prezentace posterů a vystavených materiálů

Nástin tematických okruhů:

zdroje energetických potřeb společnosti – využívání přírodních zdrojů (voda, vítr, lidská a živočišná 
síla aj.), produkce energetických zdrojů, úprava krajiny pro získání energie z přírodních zdrojů ...

využití energií v domácnostech a sídlech – teplo, světlo, izolační technologie a materiály ve stavebních 
konstrukcích, příprava stravy …

energetická náročnost výrobních procesů a jejich řemeslná základna

energetická náročnost získávání surovin – problematika získávání, produkce a využití surovin 
s ohledem na energetickou náročnost

Nástin tematických okruhů:

zdroje energetických potřeb společnosti – využívání přírodních zdrojů (voda, vítr, lidská a živočišná 
síla aj.), produkce energetických zdrojů, úprava krajiny pro získání energie z přírodních zdrojů ...

využití energií v domácnostech a sídlech – teplo, světlo, izolační technologie a materiály ve stavebních 
konstrukcích, příprava stravy …

energetická náročnost výrobních procesů a jejich řemeslná základna

energetická náročnost získávání surovin – problematika získávání, produkce a využití surovin 
s ohledem na energetickou náročnost



Čtvrtek 21. 9. 2023

08.00–18.30 celodenní exkurze

19.00 společenský večer

Pátek 22. 9. 2023

08.30–12.00 prohlídka hradu Špilberk a vybraných expozic Muzea města Brna

Délka hlavních referátů – 20 minut/ Délka dalších referátů – 15 minut

Na základě zaslaných abstraktů si organizátoři konference vyhrazují právo zařadit referáty do 
jednotlivých bloků, případně přesunout do panelové diskuse, či odmítnout vůbec, nesouvisejí-li 
s tématem konference.

Maximální velikost posterů: 100 × 80 cm

Přihlášku lze vyplnit online na tomto odkazu online přihláška AH 2023, nebo vyplněnou poslat na 
adresu archaeologia.historica2023@muzeumbrna.cz

Přihlášky prosím zasílejte do 31. 5. 2023

Konferenční poplatek je určen na zpracování a tisk konferenčních materiálů, organizaci a zajištění 
celodenní exkurze.

1.600 Kč/ 66 eur – základní/ 1.000 Kč/ 41 eur – studentský

Žádáme Vás o uhrazení poplatku bezhotovostní formou předem.

Možnosti platby:
1. kartou online 
2. bankovním převodem
3. kartou, příp. v hotovosti na místě (platby v hotovosti budou akceptovány pouze ve výjimečných 
případech po předchozí domluvě a pouze v měně CZK)

Podrobný návod a informace k platbě zašleme mailem při potvrzení Vašeho přihlášení.

Účast lze zrušit do 31. 07. 2023.
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https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=kXsDtxRUX0qsXgC5uX_kHiY_h9n4y5lBoG1ag_F3E4NUN0JXVUk1STBUQklQTjYzWlc0UFNNMjRQOS4u&web=1&wdLOR=c95FD371B-C4BE-2842-8717-C99290F58528
mailto:archaeologia.historica2023%40muzeumbrna.cz?subject=
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Organizační výbor

Muzeum města Brna Mgr. Zuzana Holubová

ÚAM FF MU PhDr. Irena Loskotová, Ph.D., doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D.

NPÚ Mgr. Petr Holub

Archaia Brno Mgr. Marek Peška, Ph.D.

AÚ AV ČR, Brno Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.

Hotely Hostely Penziony

Hotel Pyramida
Hotel Omega
Hotel Kozák
Sport hotel
Hotel Sharingham
Hotel Centrum
Hotel Arte

Hostel Fléda
Hostel Eleven

Penzion Zahrada
Penzion Integrity
Penzion Locanda
Penzion Vanessa
Penzion Dvořákova

Místo konference

Konference se uskuteční v Brně na hradě Špilberk, 
který je sídlem Muzea města Brna. Přednášky 
proběhnou v konferenčním sále přímo v areálu hradu. 
Mapa s vyznačeným místem konání, včetně možností 
parkování je zde.

Parkování

Účastníci konference obdrží povolení k vjezdu a parkování v areálu Špilberku. Pro parkování bude 
vyhrazen prostor před vjezdovou bránou do hradu (na mapě označeno jako P1). Bude možné využít 
i parkování přímo v areálu hradu (P2), ale počet míst zde je omezen.

Ubytování

Účastníci si zařizují samostatně. Zde jsou některé možnosti ubytování v bližším a širším okolí.

V případě, že si zvolíte ubytování v centru, je možné parkovat osobní auta na Špilberku i přes noc.

https://www.pyramidahotel.cz
http://www.hotelomega.eu
https://hotelkozak.cz
https://www.a-sporthotel.cz
https://www.sharingham.cz/ubytovani/
https://www.nconzo.cz/cs/nabidka-pokoju
https://hotelarte.cz
http://hostelfleda.com/cz/uvod/
http://www.hosteleleven.com
http://www.penzion-zahrada.cz/cs/
https://penzion-integrity-sro.penzion.cz
https://penzionlocanda.webnode.cz/
https://www.ubytovani-penzion-brno.cz/galerie/
https://www.penziondvorakova.cz
https://mapy.cz/zemepisna?vlastni-body&ut=přednáškový%20sál&ut=P1%20-%20parkoviště%20u%20SZ%20bastionu&ut=P2%20-%20parkoviště%20na%20severn%C3%AD%20kurtině&uc=9mK9HxTtJ70D-XYjFA&ud=49°11%2740.482%22N%2C%2016°35%2758.800%22E&ud=49°11%2742.868%22N%2C%2016°35%2753.875%22E&ud=49°11%2741.479%22N%2C%2016°35%2758.104%22E&x=16.5996987&y=49.1941157&z=17

