
Exkurze studentů Vysoké školy obchodní a hotelové školy 

 

Exkurze se realizovala dne 27. 9. 2013 ve Velkých Pavlovicích v rámci akce „Věda a 

výzkum ve Velkých Pavlovicích“ a doprovodné akce „Dary jižní Moravy aneb rozvoj 

lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací.“ Exkurze se zúčastnilo celkem 25 studentů a 

3 pedagogové. Z Hotelové školy v Brně (střední) bylo 15 studentů a 12 studentů z VŠOH 

v Brně. Seznam studentů je přiložen ke zprávě.  Pedagogický dohled zajišťoval Mgr. Miloš 

Komínek učitel hotelové školy, doc. Hrabě a Mgr. Ulbrich, kteří v odpoledním odborném 

programu realizovali pro studenty a účastníky projektu odborné přednášky na téma: 

 Příprava kávy (Mgr. Ulbrich) 

 Fermentované masné tepelně neopracované výrobky s probiotiky, včetně ochutnávky 

vzorků masných výrobků (doc. Hrabě) 

V dopoledním programu navštívili studenti rovněž výstavní stánky účastníků projektu 

s doprovodným odborným výkladem o inovačních aktivitách a výrobcích partnerů projektu. 

Celá akce byla pořádána v rámci projektu  MŠMT ČR, operačního programu OPVK 2.4 

„Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe CZ 

1.07./2.4.00/31. 0026. Do uvedeného projektu je zapojeno celkem 10 účastníků  (Univerzity, 

Výzkumné ústavy, o.p.s Česká hlava, město Vel. Pavlovice aj.) 

Uvedenou akci tedy zajišťovalo město Vel. Pavlovice (Městský úřad jako spoluřešitel – 

partner projektu) v rámci otevření nového školicího a vzdělávacího Ekocentra Trkmanka 

vybudovaného za finanční podpory v rámci tohoto projektu. 

Součástí této akce byla výstava květin, nových odrůd vinné révy, ovoce a zeleniny, včetně 

historických dokumentů o tradici šlechtění vína a meruněk v nově zrekonstruované 

šlechtitelské stanici. Jako zajímavost uvádím, že akce se zúčastnila skupina studentů vinařské 

a ovocnářské školy v Klosterneuburgu ze sousedního Rakouska, s níž má město Velké 

Pavlovice a ZF MZLU družební styky.  Společné inovační aktivity se uplatnily zejména 

v oblasti šlechtění meruněk, kdy byly vypěstovány nové odrůdy meruněk, mrazuvzdorné, 

s opožděným květenstvím a konzumní zralostí (sklizeň) až koncem měsíce září. 

 

 

 

 

                                                                                                doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


