
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

rádi bychom vás pozvali na 

22. ročník konference  Počítačová podpora v archeologii, 

která se uskuteční 

v pivovaru Červený vlk na Božím Daru

ve dnech 31. 5.  - 2. 6. 2023

Letošní konference bude věnována památce našeho kolegy a kamaráda Ládi Šmejdy, který nás 
koncem loňského roku opustil.

Konference bude již tradičně zaměřena na užití digitálních metod a moderních technologií v archeologii. 

Předpokládaná délka příspěvku je 15 min. Po každém příspěvku bude následovat 5 min diskuse. Na 
konferenci bude možno prezentovat postery. Příspěvky přijímáme v českém, slovenském a anglickém 
jazyce. Abstrakty budou uveřejněny ve sborníku abstraktů.

   

   mrkni na náš web 
   https://kar.zcu.cz/ppa



Místo konání 

Konference se bude odehrávat v areálu pivovaru Červený vlk na Božím Daru. 

Boží Dar je třetím nejmenším  a zároveň nejvýše položeným městem (1020 m n. m.) v České republice.

Pivovar Červený vlk zahájil svůj provoz v roce 2020. Vlajkovou lodí pivovaru je spodně kvašený vídeňský 
ležák Červený Vlk, ale ochutnat můžete i Božídarského Jelena (světlý ležák), Nachmeleného Jezevce (IPA), 
Bílého Hranostaje (pšeničné) či Lehkého Střízlíka. 

Předběžný program

Úterý 30. 5. 
možnost příjezdu pro účastníky konference ze vzdálenějších destinací 

Středa 31. 5.
registrace 
přednášky
zasedání CAA Czechia/Slovakia 

Čtvrtek 1. 6. 
přednášky
prezentace posterů
vzpomínka na Láďu Šmejdu
společenský večer/raut

Pátek 2. 6. 
exkurze po památce UNESCO - Hornický region Krušnohoří 

Podrobný program bude zveřejněn do 15. dubna 2023.

   

   vyber si své pivo 
   https://cervenyvlk.cz



Ubytování

Ubytování pro účastníky konference je zajištěno ve třech penzionech v Božím Daru, a to Sv. Hubert, Sv. Petr 
a Zita. Ceny pokojů se pohybují v rozmezí 650 - 690 Kč za os./noc (včetně snídaně). V nabídce jsou 3-5 
lůžkové pokoje.

Penzion Sv. Hubert - https://svhubert.cz

Penzion Sv. Petr - https://www.penzion-svpetr.cz

Penzion Zita - http://www.penzionzita.cz

Stravování

V ceně konference je drobné občerstvení během přestávek a raut v rámci společenského večera (čtvrtek). 

S ohledem na časový plán konference budou obědy (středa, čtvrtek) a večeře (středa) podávány přímo na 
místě konání konference v pivovaru Červený vlk. Obědy a večeře si účastníci hradí sami. Po uzavření 
přihlášek vás budeme kontaktovat s nabídkou jídel. Požadavek na vegetariánskou stravu (či další dietetické 
preference) uveďte prosím v přihlášce.

 

   

   prostuduj mapu 
   https://mapy.cz/s/pogelufena

https://svhubert.cz/
https://www.penzion-svpetr.cz/
http://www.penzionzita.cz/


Registrace

Registrace pomocí on-line formuláře do 31. 3. 2023!

Registrační poplatek činí 1000 Kč. Snížený registrační poplatek pro studenty činí 600 Kč. Studentům s 
příspěvkem bude registrační poplatek odpuštěn. Poplatek kromě organizačních nákladů pokrývá drobné 
občerstvení v průběhu konference a raut. 

Registrační poplatky zasílejte na účet (viz níže) nejpozději do 15. 4. 2023. Výjimky (např. placení na místě) je 
nutno dojednat s pořadateli předem.

Bankovní spojení:

Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

Číslo účtu Komerční banky: 4811530257 /CZK/

Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ8101000000004811530257

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: 334008

Zpráva pro příjemce: PPA2023 + jméno a příjmení příkazce 

Částka 1000,- Kč plná cena

Částka 600,- Kč pro studenty

   

   vyplň přihlášku 
   https://forms.gle/Sruo7jbRY5ZARpPn9



Kontakty

Pro dotazy nás kontaktujte na e-mailu: pkristuf@kar.zcu.cz 

Petr Krištuf
Katedra archeologie
Západočeská univerzita v Plzni

Filip Prekop 
Národní památkový ústav,  
územní odborné pracoviště v Lokti

Jarmila Bíšková
Ústav archeologie a muzeologie
Masarykova univerzita v Brně

Soňa Nožinová
Katedra archeologie
Západočeská univerzita v Plzni
Národní památkový ústav, 
územní odborné pracoviště v Lokti

   

   sleduj nás na FB 
   https://fb.me/e/2nI3SEW8Y

mailto:pkristuf@kar.zcu.cz

