STROKOVNA EKSKURZIJA V PRAGO
IZOBRAŽEVANJE IN ŠOLSTVO

(14. APRIL–18. APRIL 2010)

Eva Pajk

Slika 1: Krakov most
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Letos smo se študentje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani odpravili na strokovno
ekskurzijo v Prago, staro češko prestolnico ob Vltavi in »mesto tisočerih zvonikov«. Tamkajšnji
jezik, kultura in arhitektura so bili že od nekdaj v znamenju srednjeevropskega obilja. Praga je
bila prestolnica in provinca obenem, središče umetnosti in legend, pravljic in preteklosti.
Na pot smo se podali v sredo, 14. aprila, v poznih večernih urah in zjutraj že prispeli v češko
prestolnico. Tam nas je čakala slovenska vodnica Helena, ki že nekaj let živi v Pragi. Najprej nas
je popeljala na ogled gradu Hradčani s kraljevo palačo. Sprehodili smo se po grajskem dvorišču,
pri obnovi katerega je sodeloval tudi slovenski mojster, arhitekt Jože Plečnik. Obiskali smo
čudovito stolnico sv. Vida, sledil pa je še ogled Male strane. Prav gotovo je bil najbolj zanimiv
sprehod po več kot petsto metrov dolgem Karlovem mostu, kjer smo lahko občudovali kipe
svetnikov, glasbenikov, trgovcev, slikarjev in drugih umetnikov.
Naslednje jutro smo se že zgodaj odpravili na Fakulteto za gradbeništvo in arhitekturo, ki
vključuje tudi geodezijo. Pri vhodu nas je prijazno sprejel profesor Aleš Čepek in povabil na
ogled razstave arhitektov, ki je ravno takrat potekala na fakulteti. Na kratko nam je predstavil
študij, način predavanj in izvajanja vaj. Pridružila sta se nam študenta iz Prage, ki sta odgovarjala
na naša vprašanja o študiju.
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Slika 3: Na vajah s prof. Čepkom

Slika 2: Cerkev srca Jezusovega (arhitekt Jože
Plečnik)

Slika 4: Razstava arhitektov

Slika 5: Strogi organizatorki

Druga skupina se je udeležila vaj profesorja Čepka, ki so potekale v računalniški učilnici, in
sicer smo poizvedovali v bazi SQL. Ker smo se študentje četrtega letnika o bazi SQL že učili,
nam ni povzročala večjih preglavic. Nekaj težav smo imeli le z razumevanjem jezika, ko nam je
računalnik pojasnjeval, kje smo napravili napake. Profesor je bil presenečen in navdušen nad
našim znanjem. Izkazali smo se ravno z dobrim poznavanjem baze SQL. Profesorjema smo se
zahvalili za prijaznost in dragocen čas.
Tretji dan nas je spet pričakala vodnica Helena. Posvetili smo se predvsem delu Jožeta Plečnika v
Pragi in obiskali park Vyšehrad, ki je dovolj oddaljen od središča, da smo lahko ubežali mestnemu
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Razdelili smo se v dve skupini. Prva je poslušala zanimivo predavanje gospe Lene. Predstavila
nam je ASTER, instrument na satelitu Terra, izstreljenem decembra 1999 v okviru Nasinega
sistema za opazovanje Zemlje. Prikazala nam je tudi veliko primerov, ko so v Evropi in svetu
uporabili to tehnologijo.
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Skupinska fotografija pred fakulteto

vrvežu. Med znamenitostmi smo si ogledali še cerkev sv. Petra in Pavla ter grobova skladateljev
Dvořaka in Smetane. Tako se je naše potovanje počasi bližalo koncu.
V nedeljo smo se zgodaj zjutraj poslovili od Prage. Ustavili smo se še v južnem delu Češke in si
ogledali grad Hluboka. Zgrajen je bil v 13. stoletju in privablja turiste s svojimi 141 sobanami,
prekrasnim pohištvom in slikami ter čudovitim parkom, ki pričajo o življenjskih navadah in
razvadah nekdanjega plemstva.
Prežeti s svežo energijo in doživetji smo se odpeljali domu naproti.
Posebna zahvala gre našim sponzorjem:
• Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
• Zvezi geodetov Slovenije
• Gemarju, d. o. o.
• Digidati, d. o. o.
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• Igei, d. o. o.
• Zavodu za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje Grosuplje, d. o. o.
• LTO Bovec
• Geomnii, d. o. o.

Eva Pajk
e-pošta: pajk.eva@gmail.com

310
GV 54_2.indd 310

16.6.2010 15:40:57

