
Exkurze 12. a 13. dubna 2022 

 

12. DUBNA 2022 

 

Hvězdárna a planetárium České Budějovice (1.SA a 1.SB) 

Dne 12. dubna 2022 navštívili žáci 1.SA a 1.SB českobudějovickou Hvězdárnu a planetárium. Nejprve 

v kinosále zhlédli film o vzniku vesmíru a snímek Na paprsku světla. Poté se žáci přesunuli do planetária, kde 

byli seznámeni s noční oblohou nad Českými Budějovicemi a naučili se na ní nalézt základní souhvězdí 

a hvězdy. Projekce celé oblohy v rozlišení 4K žáky velmi nadchla. Jelikož nám přálo počasí, měli zájemci 

na závěr možnost navštívit i kupoli planetária, kde se nacházejí 3 dalekohledy – 2 čočkové a 1 zrcadlový. Žáci 

se dozvěděli výhody a nevýhody daných dalekohledů (pro případ, že by si jednou chtěli pořídit vlastní 

hvězdářský dalekohled). Nakonec jsme pozorovali Slunce. 

 

Rozvodna Kočín (3.EA) 

Dne 12. dubna 2022 se studenti třídy 3.EA zúčastnili exkurze v rozvodně Kočín. Ta byla uvedena do provozu 

v roce 1995, primárně pro vyvedení výkonu dvou jaderných bloků elektrárny Temelín a zajištění rezervního 

napájení vlastní spotřeby elektrárny. V roce 2017 byla zahájena celková obnova zařízení pro umožnění 

případného budoucího připojení dalších zdrojů z jaderné elektrárny Temelín. Rozvodnou nás provázeli naši 

bývalí studenti Ing. Michal Rotbauer a Ondřej Dvořák. 

 

 

13. DUBNA 2022 

 

Exkurze do firmy Robert Bosch, spol. s r. o. (1.EA) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 1.EA českobudějovický závod firmy Robert Bosch, spol. s r. o. (RBCB). 

Celosvětově uznávaná společnost Robert Bosch má v RBCB základnu pro všechny své závody, zdejší 

vývojové centrum udává tempo ostatním pobočkám. 

 

Naší třídy se ujal jeden z vedoucích pracovníků HR oddělení pan Ing. Jan Holoubek a jeho výklad ještě doplnil 

pan Valta, který nám vysvětlil problematiku vstřikovacích lisů. Velmi zajímavé byly informace o robotizaci 

práce a zmetkovitosti výrobků. Exkurzi jsme zakončili v závodní kantýně, kde nám pan Havel připravil koláč. 

Žák 1.EA Adam Vácha zhodnotil akci následovně: „Osobně se mi asi nejvíc líbilo, jak byly stroje uspořádané 

a že vše mělo perfektní systém. Nejlepší část byla ta první, kdy jsme se mohli zblízka podívat, jak fungují 

vstřikolisy a roboti.“ 

 

S pobočkou RBCB naše škola úzce spolupracuje (například v rámci povinných praxí). Spolupráce školního 

a pracovního prostředí je totiž pro podporu odborníků velmi důležitá.  



 

Hvězdárna a planetárium České Budějovice (1.EB) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 1.EB českobudějovickou Hvězdárnu a planetárium. Pro žáky byl 

objednaný program, který jim měl doplnit látku probíranou ve fyzice – gravitační pole. Jednalo se o přibližně 

hodinový film promítaný na vnitřní stranu kopule hvězdárny pojednávající o vesmírných sondách Voyager I, 

Voyager II a o rychlostech cestování ve vesmíru. Během následné diskuze se žáci shodli, že exkurze splnila 

jejich očekávání a byla pro ně přínosná. 

 

Exkurze do firmy AGRIO MZS, s. r. o. (1.SA) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 1.SA strojírenskou firmu AGRIO MZS s. r. o. sídlící v Mříči, která se již 

více než dvacet let zabývá výrobou postřikovací techniky. Firma je rovněž největším výrobcem polní 

postřikovací techniky v České republice a její výrobky patří ke světové špičce. V dnešní době firma nabízí 

návěsné, nesené, nástavbové a samojízdné stroje špičkových parametrů. V nabídce lze tak nalézt stroje 

s pracovním záběrem od 15 do 25 m a s objemem nádrže od 2 500 l do 14 000 l.  

 

Zázemí firmy je na úrovni zahraniční konkurence a žáci tak měli možnost seznámit se s výrobou na vysoké 

technologické úrovni. Celá firma je soustředěna do jednoho areálu a v rámci prohlídky jsme prošli jednotlivé 

úseky výroby od skladování a dělení materiálu, vrtání, svařování, povrchové úpravy otryskáním a lakováním 

až po finální montáž zařízení. V areálu byly k vidění také hotové stroje, a to nejenom tažené, ale i samochodné. 

Celou firmou nás provedl pan Čížek, který prohlídku doplnil bohatým komentářem. 

 

Exkurze do firmy Vladimír Trojan (1.SB) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 1.SB firmu Vladimír Trojan v Českých Budějovicích. V první části 

exkurze se žáci podívali do přípravny materiálu. Zde mohli vidět, jak se zpracovávají tabule plechu na CNC 

vypalovacím centru. Stroj řezal jak tenké plechy pomocí plazmového řezání, tak – po předchozí úpravě – 

i silnější plechy pomocí autogenního řezání. V této části budovy jsme studentům ukázali také zakružování 

plechů, ohýbání plechů pod požadovaným úhlem na tzv. ohraňovacím lise a sílu a funkci strojních nůžek, 

které ustřihnou až 14 mm silný plech.  

 

Studenti dále viděli v provozu automatické pily, NC frézu, stojanové vrtačky, magnetky a další stroje potřebné 

k přípravě jednotlivých dílů konstrukce. V další části exkurze jsme se přesunuli do výrobní části dílny, kde se 

sestavují a svařují jednotlivé připravené díly do finální konstrukce. Když je konstrukce svařená 

a zkontrolovaná, přichází na řadu její povrchová úprava. Prvním krokem je předúprava povrchu pomocí 

otryskání kovovým abrazivem, následuje nanášení práškové barvy a posledním krokem je vypálení 

ve vypalovací peci. Celý tento proces měli žáci možnost sledovat. 

 



Během celé exkurze se žáci aktivně zajímali o jednotlivé operace a kladli věcné dotazy. Na závěr jsme se 

studenty hovořili o aktuální situaci ve strojírenství a jejím vývoji. 

 

Exkurze do firmy ENGEL CZ, s. r. o. (2.EA) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 2.EA firmu ENGEL CZ, s. r. o. Areálem podniku nás provedl vedoucí 

personálního oddělení pan David Dědič a vedoucí učňovského střediska paní Lucie Hudcovská. Třída byla 

rozdělena na dvě skupiny. Po krátkém proškolení – aby žáci věděli, jak se bezpečně pohybovat po výrobní 

sekci – jsme prošli jednotlivé sektory od zpracování plechů až po koncový výrobek, tj. rozvodnicovou skříň, 

která je srdcem každého stroje. Poté jsme se podívali do učňovského střediska, které je perfektně vybaveno. 

Studentům se tam velmi líbilo, a tak je potěšila informace, že příští školní rok bude díky společnosti ENGEL 

takto vypadat i jedna z učeben na naší škole.  

 

Děkujeme za prohlídku a těšíme se na další spolupráci! 

 

Exkurze do firmy Teplárna České Budějovice, a. s. (2.EB) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 2.EB provoz teplárny v Českých Budějovicích. V teplárně jsme nejprve 

měli možnost zhlédnout velkou uhelnou haldu, o které jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí. Poté jsme se 

odebrali dále přes koleje, kde jsme mohli zahlédnout anglickou výhybku ke komínu, jehož výška je 

úctyhodných 125 metrů. U komína jsme se dozvěděli něco o jeho historii – komín byl původně odhlučněn 

škvárou z teplárny, což však nevyhovovalo novému ekologickému provozu, a tak je nyní vyvložkován kovem. 

Velmi zajímavá byla i vsuvka o parní vlečce, která rovněž splňuje podmínky ekologického provozu. Zde nás 

překvapila informace, že při neekologickém provozu by za běžných podmínek nebyl kouř z komína vůbec 

vidět.  

 

Na závěr exkurze jsme se odebrali do vlastní teplárenské haly, kde jsme mohli obdivovat více než 40 let staré 

generátory elektřiny. Exkurzi jsme zakončili v „pekelném“ prostředí u kotlů. V budoucnu nás čeká ještě 

víkendová exkurze do rozvodny teplárny, na kterou se již teď velmi těšíme! 

 

Exkurze do firmy JČC Strojní dílny, s. r. o. (2.SA) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 2.SA firmu JČC Strojní dílny, s. r. o., která sídlí v obci Homole nedaleko 

Českých Budějovic. Společností nás provázel samotný jednatel firmy pan Ing. Miroslav Joch. Po krátkém 

školení BOZP exkurze započala na pracovišti konstrukce a přípravy výroby. Zde byli studenti seznámeni 

s problematikou poptávek a nákupu materiálů pro výrobu ocelových konstrukcí a strojních součástí, jež jsou 

nosným portfoliem výroby firmy. Místní konstrukční kancelář přebírá zakázky jednak od nadnárodních firem, 

jako je Siemens AG, jednak od vnitrostátních firem, např. od ČD Cargo, a. s. (na opravy kolejových vozidel 

v rámci certifikace v systému managementu kvality ČSN EN ISO). Rovněž zakázky pro segment malých 

stavebních a zámečnických firem jsou realizovány v krátkých dodacích lhůtách. Konstrukční kancelář 



po zpracování výkresové dokumentace připravuje technologické postupy výroby pro vlastní výrobu. Je zde 

využíván moderní hardware a software (např. systém HEIDENHAIN 640).  

 

Z konstrukční kanceláře jsme přešli do provozních hal, kde jsme se průběžně seznamovali se strojním 

vybavením firmy a zároveň jsme viděli většinu zařízení v provozu. Firma zaměstnává přes 150 zaměstnanců 

na různých pozicích, další nové pozice vytváří zaváděním plně robotizovaných pracovišť v oblasti ohraňování 

těžkých výrobků, řezání laserem a plazmou. Svářecí práce realizují certifikovaní svářeči. Povrchová ochrana 

vyrobených součástí je realizována ve vlastní práškové lakovně splňující nejpřísnější kritéria na ekologickou 

výrobu. Žárové zinkování konstrukcí je prováděno v externí dodavatelské firmě. Během výroby je průběžně 

prováděno kontrolní měření, aby byla zajištěna téměř stoprocentní bezzmetkovost. Měření provádí vlastní 

laboratoř – odborní pracovníci dochází přímo do výroby. Konečná montáž se provádí na místě nebo přímo 

u objednavatele zakázky.  

 

Odborná exkurze předčila veškerá naše očekávání. Ochota, vstřícnost a otevřenost pana Ing. Jocha zavedla 

studenty i do tajů marketingu a získávání zakázek v dnešní nelehké a ekonomicky nestabilní době. Pan inženýr 

nabídl studentům možnost odborných praxí, stáží a brigád. 

 

Exkurze do firmy Mosled, s. r. o. (2.SB) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 2.SB českobudějovickou firmu Mosled, s. r. o., která působí na trhu se 

strojírenskou metalurgií od roku 1995. Zdejší výrobní haly jsou vybaveny CNC stroji a další moderní 

technikou. Vyrábějí se zde převážně modely pro odlévání, ale i samotné odlitky. Modely vyrábějí ze dřeva, 

pryskyřic, kovu a polystyrenu. 

 

Na začátku exkurze nám v zasedací místnosti firmu představili a poté jsme si postupně prošli všechna 

pracoviště. Viděli jsme například obrábění pomocí CNC strojů, měření výrobků, barvení, čištění a jedny 

z největších modelů pro odlévání. 

 

Exkurze v předváděcím centru Loxone v Českých Budějovicích (3.EA) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 3.EA předváděcí centrum společnosti Loxone, s. r. o. Nejprve proběhla 

krátká přednáška o systému Loxone – čím se zabývá a jaký je cíl této technologie. Poté se třída rozdělila 

na dvě skupiny a následovala prohlídka jednotlivých místností s ukázkou funkcí automatizace. Nakonec se 

žáci seznámili s komponenty Loxone. V průběhu celé prohlídky probíhala diskuze o problematice chytré 

domácnosti. 

 

 

 

 



Exkurze do firmy EGE, spol. s r. o. (3.EB) 

Dne 13. dubna 2022 se studenti třídy 3.EB zúčastnili exkurze ve firmě EGE, spol. s r. o. Seznámili se zde 

s výrobou plynule přeladitelné zhášecí tlumivky sloužící ke kompenzaci zemních kapacitních proudů v sítích 

VN a VVN. 

 

Exkurze do firmy Nástrojárna CB, s. r. o. (3.SA) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 3.SA strojírenskou firmu Nástrojárna CB, s. r. o. v Českých Budějovicích, 

jejímž spolumajitelem je bývalý student naší školy Ing. Zdeněk Doležel. Společnost se zabývá kusovou 

výrobou přesných strojních součástí a výrobou speciálních nástrojů pro firmy jak v České republice, tak 

v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie).  

 

Dle předchozí domluvy si studenti prošli celý výrobní proces – od podání požadavku na výrobu strojní součásti 

s posouzením výkresové dokumentace přes přípravu polotovarů a výrobu dílů až po konečnou kontrolu hotové 

součásti. Studenti nejprve sami posuzovali kvalitu výrobních výkresů dodaných zákazníky. Pokoušeli se 

přečíst všechny důležité informace pro výrobu a rozhodovali, zda se díl vyrobit dá, nebo zda některé údaje 

chybí a zákazník je bude muset doplnit. Ing. Doležel studentům vysvětlil důležitost precizního provedení 

výrobních výkresů. Dále zdůraznil, že i náčrtky dílů se dají použít, budou-li správně okótované a budou-li mít 

vyplněné popisové pole.  

 

Poté se studenti rozdělili do dvou skupin a prošli si výrobní prostory firmy. Nástrojárna CB, s. r. o. využívá 

pro výrobu jak klasické obráběcí stroje, tak i CNC stroje od jihokorejské firmy FANUC a stroje 

pro elektroerozivní obrábění. Většina strojů byla v době naší návštěvy v provozu, a tak mohli studenti sledovat 

výrobní postupy při výrobě součástí.  

 

Exkurze byla plánovaná na hodinu a půl, ale vzhledem k velkému zájmu studentů se protáhla na více jak dvě 

hodiny. Sami studenti považovali exkurzi za velmi přínosnou – konečně totiž viděli využití teoretických 

znalostí z předmětu strojírenská technologie v praxi. 

 

Letiště Hosín (3.SB) 

Dne 13. dubna 2022 navštívila třída 3.SB letiště Hosín nedaleko Českých Budějovic. První částí exkurze byla 

prohlídka hangáru s ukázkou letadel, doplněná podrobnými informacemi od našeho žáka Jana Hlaváčka, který 

na tomto letišti aktivně pilotuje bezmotorové stroje (má pilotní zkoušky na větroně). Druhým bodem programu 

byla beseda na téma sportovní paragliding. Součástí byla i praktická ukázka skládání padáku a žáci si vyslechli 

i řadu, někdy až dramatických, příběhů, které se staly během seskoku padákem (např. dopad do řeky). 

Následovala návštěva řídicí věže a praktická ukázka provozu na letišti. Po obědě a oficiálním ukončení školní 

akce měli žáci ještě možnost zúčastnit se vyhlídkového letu nad Českými Budějovicemi, Českým Krumlovem, 

Kletí a Holašovicemi. 


