
V dňoch 18.-21.10.2017 sa žiaci III.D zúčastnili odbornej exkurzie Plzeň – Praha. 
Náplňou exkurzie v Plzni bola návšteva Techmanie Science Center,  3D Planetária a Pivovaru 
Pilsner Urquell.  

V Prahe sme navštívili Technické múzeum, Morský svet na pražskom výstavisku 
a z historických pamiatok Hradčany, Pražský hrad, Pražský Metronom, Karlov most, Orloj 
a Prašnú bránu. Zo súčasnosti Mc Donalds a C&A  

Techmanie Science Center sa nachádza v 100 rokov starej výrobnej hale plzenskej 
Škodovky a je inštitúciou, v ktorej sú vytvorené expozície zamerané na informácie z fyziky, 
chémie, matematiky, strojárstva, vodného hospodárstva, astronómie a iných vedných 
disciplín.   Absolvovali sme ukážku princípu  fungovania parného stroja a ukážku využitia 
dusíka v reálnom prostredí. Zároveň sme si vyskúšali rôzne zaujímavé technické ukážky, ako 
je práca s mini bagrom, nakládka a vykládka surovín, fungovanie vodnej energie, pomocou 
rôznych druhov elektrárni a  prácu vodných kaskád,  fungovanie bezváhového stavu, využitie  
audiovizuálnej techniky pri tvorbe relácie o počasí v TV, hru na klavíri umiestnenom 
v priestore a iné zaujímavosti. 3D kino nás vtiahlo do fungovania ľudského tela.  

Návšteva v pivovare  Pilsner Urquell nás obohatila o históriu výroby piva, nahliadli 
sme do  výrobnej haly, formou televízneho spotu nám bola sprístupnená technológia výroby 
piva. Neskôr sme sa premiestnili do pivničných priestorov, určených na uskladnenie už 
vyrobeného piva. Tam sa žiaci stali súčasťou komparzu, pre TV streem.cz, ktorá natáčala 
seriál o spomínanom pivovare.   

Na Letnej v  Prahe sme navštívili, na expozície bohaté, Národní technické múzeum. 
V súčasnej dobe je v ňom  sprístupnených 14 stálych expozícii –  Architektúra, Staviteľstvo 
a design, Astronómia, Doprava,  Fotografický ateliér, Baníctvo, Hutníctvo, Herňa 
Merkúr, Chémia okolo nás, Interkamera, Meranie času,  Tlačiarenská  technika, Technika 
v domácnosti, Technika hrou a Televízne štúdio. Bol to priestor bohatý na zážitky. 

Pražské výstavisko nás očarilo Morským svetom, kde sme zrelaxovali a načerpali 
energiu na obhliadku historických pamiatok Prahy. 

Zaujímavá bola obhliadka mestskej časti Hradčany a Pražského hradu, ako aj fotenie 
s hradnou strážou. Pražský orloj, aj napriek svojej rekonštrukcii, energiou nesklamal.  

Celú odbornú exkurziu si žiaci, spolu s Ing. Drábovou, dopredu dôkladne naplánovali. 
Každý žiak v skupine mal svoje kompetencie. Niekto zabezpečoval kúpu lístkov na Regiojet, 
niekto objednával internetom najekonomickejšie ubytovanie, niekto nás sprevádzal 
pomocou GPS a iný zas spracovával fotodokumentáciu.  Každé kupé vo vlaku  a izba v hoteli 
mala svojho kapitána, ktorý koordinoval svoj tím  a zabezpečoval nástup, presun 
a dochvíľnosť v skupine.  Spolu sme peši absolvovali, v Plzni 20km a v Prahe, za využitia 
metra a električkovej prepravy, 18km.  

Všetky získané informácie žiaci využili a využijú na predmete Administratíva a 
korešpondencia, pri tvorbe dokladov súvisiacich s pracovnou cestou, ako je tvorba plánu 
pracovnej cesty, cestovného príkazu, vyúčtovania pracovnej cesty aj správy z PC.   

Zážitky z exkurzie sú trvalým majetkom a každá životná skúsenosť je obohatením 
človeka. Cieľom tejto exkurzie bolo získať odborné informácie, manažérske zručnosti, 
logistiku a ukotviť zážitky z poznávania nového.  

 
                                                                          Ing. Iveta Drábová a Ing. Dagmar Ondirková 
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