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Místo konání: Boskovice, Jihomoravský kraj, Česká 

republika, cca 40 km severně od Brna; konference 

se bude konat v prostorách Zámeckého skleníku (1). 

Boskovice jsou historické město s hradem (2), 

zámkem (3) a známým židovským ghettem (4), 

s prohlídkou památek se v rámci konference počítá. 

K dispozici je i pravěké hradiště pro zájemce o 

tematické noční procházky (5). 

 

 

 

Praktické info: Boskovice, jako menší město, mají limitované možnosti ubytování, řada podniků se 

teprve znovuotvírá. V roce 2020 inzerovaná možnost ubytování na náměstí v Záložně není možná, je 

však možné ubytování slušné úrovně v rámci větší skupiny v hotelu Pod zámkem (6) přímo vedle 

skleníku (jednolůžko 1450 za noc, dvoulůžko 1950, se snídaní, většinou jsou to dvoupokoje; jen 

skupiny, běžný provoz zatím není). Ve srovnatelné kvalitě a cenové hladině se pohybuje Hotel Slavia 

(7), zde je větší variabilita pokojů (i levnější jednolůžka za 1100 a dvoulůžka za 1600), nevýhodou je 

mírně větší vzdálenost a omezená kapacita parkování. Ekonomickou variantu pro nenáročné nabízí 

ubytovna SB (městská), 390 nebo 490 za osobu bez snídaně, vzdáleno asi 15 min chůze (8). Dále lze 

individuálně dohledat i některé další drobné ubytovací kapacity.  

https://www.sluzbyboskovice.cz/turisticka-ubytovna-info 

https://www.facebook.com/podzamkemboskovice/ 

https://www.hotel-boskovice.cz/ubytovani 

 

Jiné info: Vzhledem k současné vládě nelze v případě nové epidemické vlny očekávat razantní plošná 

omezení, lze ovšem předpokládat, že ubytování v ČR může být jen pro očkované. Je ale otázkou, jak 

důsledně se to bude kontrolovat. 

https://www.sluzbyboskovice.cz/turisticka-ubytovna-info
https://www.facebook.com/podzamkemboskovice/
https://www.hotel-boskovice.cz/ubytovani


Exkurze: Předpokládáme návštěvu několika lokalit v blízkém okolí a v Moravském krasu, expozic 

Muzea Blanenska a Muzea Boskovice. 

Konferenční poplatek 1400/700 CZK se bude vybírat na místě, základní občerstvení je možné přímo 

v místě konání akce ve skleníku (bar), společenský večer proběhne také zde. Ostatní stravování 

individuálně ve městě v dosahu několika minut cháze. K dispozici budou i repliky Otrokovického 

Venouše jako součást konferenčního balíčku. 

 

 


