
JEDNODENNÍ EXKURSE 
 

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
v pátek 27. ledna 2023 

 

 
 

Nejprve navštívíme Jihočeskou univerzitu – Archeologický ústav („katedru“) 
= před exkursí si určitě projděte jejich webové stránky a připravte si případné dotazy: 
https://www.ff.jcu.cz/cz/fakulta/ustavy/archeologicky-ustav. 
 

Poté se projdeme historickým jádrem města (možná stihneme někde rychlý oběd, ale 
doporučuji mít jídlo s sebou), 
 

a konečně nás čeká Jihočeské muzeum, kde uvidíme 
- novou stálou expozici Příroda – Archeologie – Národopis, která získala 1. místo v 
Národní soutěži muzeí Gloria Musaealis 2019 (společně projdeme archeologickou),  
- exposici Příběh města k dějinám Českých Budějovic (včetně středověké archeologie).  
 

Provázet nás bude doc. dr. Ondřej Chvojka, ředitel AÚ JčU, archeolog JČM.  
 

Odjezd vlakem z Prahy-hl. nádraží v 6.46 (R 705 Vltava, příjezd do CB asi v 9 hod., od 
nádraží trolejbusem č. 3 do zastávky Jihočeská univerzita).  
Sraz u pokladen vpravo v 6.30. Lze přistoupit cestou. – Případná upřesnění obdrží 
přihlášení včas e-mailem. 
Návrat individuálně (do Prahy 15.57 Jižní expres, 16.09 R 708 Vltava, pro nadšence 
15.13 R 1171 Arriva přes Protivín a Příbram). 
 



Termín přihlášek je do 24. ledna, abychom stihli zajistit místenky na sedadla u sebe. 
 Téma referátu Referent 

1 Říčany – železářská osada z doby římské a středověký hrad  

2 Hrady Ježov, Zlenice a hrad u Čtyřkol  

3 Slovanské hradiště Lštění  

4 Komplex šlechtických sídel Mrač  

5 Benešov – krátký přehled dějin města + klášter, museum  

6 Chvojen a hrad Kožlí  

7 Votice – krátký přehled dějin města, okolní tvrze a tvrziště  

8 Tábor – počátky a vývoj města  

9 Sezimovo Ústí – výzkum středověkého města  

10 Březnice u Bechyně – sídliště z mladší doby bronzové  

11 Skalice a Rybova Lhota – pravěká pohřebiště (referovat za 
Planou n. L.)  

 

12 Neolitické sídliště Mažice (referovat před Soběslaví)  

13 Soběslav – slovanské hradiště Svákov, středověké město, 
region Soběslavských Blat 

 

14 Ponědrážka – jezero Švarcenberk, mesolitické nálezy 
(referovat za Veselím) 

 

15 Hradiště Hradec u Dobřejovic a mohylník Vitín-„Baba“ 
(referovat v Ševětíně) 

 

16 Hluboká nad Vltavou – hradiště Baba a středověký hrad  

17 Suché Vrbné – depot měděných hřiven  

 
Účelem je krátká, nicméně odborná „průvodcovská“ informace. Referáty přednesou 
účastníci exkurse přímo po cestě při průjezdu kolem lokality. Rozsah 3-5 min. 
mluveného slova (ilustrační materiály vítány), ½-1 str. písemně (stačí po exkursi).  
Účast na exkursi a presentace referátu je podmínkou udělení zápočtu. 


