
Nabídka exkurzí pro účastníky konference 
 

Úterý  
8. 9. 

Exkurze 1 
18.00–20.00  

Virtuální laboratoř Fakulty pedagogické ZČU (Klatovská 51)  
Během exkurze do virtuální laboratoře Centra biologie, geověd a envigogiky 
Fakulty pedagogické budou účastníkům představeny možnosti využití jednoduché 
i sofistikované virtuální reality při přípravě budoucích učitelů geografie, které lze 
samozřejmě využít i v průběhu zeměpisných hodin na školách. Chybět nebudou 
ani praktické ukázky a účastníci si budou moci vše osobně vyzkoušet. Aktérům 
exkurze bude představen koncept virtuální třídy (prezentován v 5. čísle, 29. 
ročníku Geografických rozhledů), který byl vyvinut v rámci mezifakultní 
spolupráce na Západočeské univerzitě a pilotně testován právě na CBG. 
Organizace: Václav Duffek a kolektiv Centra biologie, geověd a envigogiky FPE ZČU     
                      

Exkurze 2 
18.00–20.00  

Loosovy interiéry – ke kořenům trojrozměrného plánování prostoru (Bendova 
10, Klatovská 12) 
Adolf Loos se řadí mezi nejuznávanější předválečné moderní architekty. Odmítal 
umělý dekorativismus v architektuře a byl prvním architektem, který oprostil 
budovy od zdobných prvků v exteriérech i interiérech. Věnoval se vnitřní dispozici 
s využitím třetího rozměru. Důležitým prvkem v jeho architektuře je tzv. 
Raumplan. Město Plzeň Vás zve na prohlídku bytů Krausových a Voglových. 
Organizace: Veronika Eretová a Plzeň – TURISMUS, p.o. 
 

Čtvrtek 
10. 9. 

Exkurze 3 
13.00–15.00  

Proměny centrální oblasti Plzně    
Během pěší exkurze budou přestaveny vybrané lokality centrální oblasti Plzně. 
Současný proces revitalizace nábřeží plzeňských řek reaguje na důsledky jejich 
vývoje ve 20. století. Mezi projekty přestavby nábřeží můžeme představit obnovu 
vodního prvku Mlýnské strouhy (2010), vznik Relax parku na soutoku ve 
Štruncových sadech (2012) a zpřístupnění náplavky na Radbuze (2019). Na 
příkladu lokality bývalého Domu kultury Inwest bude diskutována role 
developerské společnosti, městské správy a občanské veřejnosti. Aktuálně vzniká 
studie podrobněji řešící prostor křižovatky Americká – Sirková před hlavním 
nádražím. V případě zájmu je možné vystoupit na nejvyšší kostelní věž v Česku. 
Organizace: Jan Kopp a Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 
 

 
Registrace na exkurze 

Kapacita exkurzí může být z organizačních důvodů omezena. Registrace na exkurzi doporučujeme 

provést s předstihem před konferencí přes formulář v odkazu: 

https://forms.gle/eMP6otPX3jnn1FEfA 

 

https://forms.gle/eMP6otPX3jnn1FEfA

