
Exkurze muzeologie + etnologie, 23.–25. květen 2023 

Dolní Rakousko, jižní Slovensko, severní Maďarsko  

 

 

 

  

      

    

 

 

 

 



Program 

 

1. den – 23. květen 

 

8.00 – odjezd z Brna, ul. Joštova – před Fakultou sociálních studií MU 

10.00 – Museumsdorf Niedersulz (Muzeum vesnice v Niedersulzu) 

12.00 – odjezd směr Hainburg  

13.00 – Hainburg – obědová pauza, individuální prohlídka města 

14.30 – odjezd do Carnunta  

15.00 – Carnuntum  

19.00 – příjezd Komárno 

 

2. den – 24. květen 

 

8.30 – odchod z ubytování 

9.00 – Komárňanská pevnost  

10.45 – Podunajské múzeum v Komárne  

11.45– oběd Komárno  

13.00 – sraz na slovenské straně mostu  

13.30 – Csillagerőd (Hvězdná pevnost) – sádrové odlitky Muzea výtvarných umění v 

Budapešti,  

16.00 – DDr. Juba Ferenc magyar tengerészettörténeti gyűjteménye (Maďarská sbírka 

námořní historie dr. Ference Juby)  

17.30 – příchod na ubytovnu 

 

3. den – 25. květen 

 

9.00 – odjezd do Tatabányi  

10.00 – Szabadtéri Bányászati Múzeum (Hornické muzeum v přírodě Tatabánya) 

13.00–14.30 – obědová pauza Ostřihom 

15.00 – Keresztény Múzeum (Křesťanské muzeum v Ostřihomi)  

17.30 – odjezd z Ostřihomi 

22.00 – předpokládaný příjezd do Brna  



Obecné informace 

 

1) Přihlásit se na exkurzi je možné od 1. února 2023 do 15. dubna 2023 u organizační 

referentky Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Mgr. Miriam 

Molnárové (molnarova@phil.muni.cz), a to v úterý až čtvrtek mezi 9–12 hod.  

 

2) U Mgr. Molnárové je nutné složit částku ve výši 5 500,- Kč, přičemž tato platba bude 

možná pouze v hotovosti. Zároveň je zapotřebí uvést číslo pasu nebo OP (informace pro 

ubytovatele), telefonní číslo a nahlásit, zda jste držiteli průkazu(ů) muzejních profesních 

organizací (např. ICOM). 

 

3) V případě, že se nebudete moci z jakýchkoli důvodů exkurze zúčastnit a máte již 

zaplacenou zálohu, je třeba nalézt náhradníka, nahlásit jeho jméno a osobní údaje.            

V opačném případě záloha propadá.  

 

4) V částce 5500 Kč jsou zahrnuty náklady na autobus, ubytování (2 noci se snídaní), 

vstupy (nepokrývá vstupy během individuálního programu). 

 

5) Podle aktuální situace může být pořadí navštívených míst mírně modifikováno a dojít 

k časovým posunům. 

 


