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Rada cechu si Vás dovoluje pozvat na 

O D B O R N O U   E X K U R Z I 
 Téma: Odborná exkurze výrobního závodu ROHDE&SCHWARZ s.r.o. Vimperk. 
 Termín: 16. září a 17. září 2015 (středa, čtvrtek). 
 Odjezd: Středa 16. září 2015 v 12.00 hod. z parkoviště v areálu SOUE Plzeň, Vejprnická 56. 
 Prohlídka hradu Kámen u Pacova, expozice starý palác, bydlení a historické motocykly. 
 Ubytování v hotelu Zlatá Hvězda a Terasa ve Vimperku, dvoulůžkové pokoje.  
 Společná večeře v hotelu. 
                Čtvrtek 17. září 2015, společná snídaně. 
 Odborná exkurze výrobního závodu ROHDE&SCHWARZ ve Vimperku.  
 Prohlídka vodního zámku Blatná.  
 Předpokládaný návrat: 19.00 hod. na parkoviště v areálu SOUE Plzeň, Vejprnická 56. 
 Cena: 400,- Kč člen cechu a rodinný příslušník,   
            700,- Kč nečlen cechu, 

             50,- Kč při vlastní dopravě a ubytování. 
              

 Úhrada: předem na č.ú.: 0725509349/0800, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a exkurze. 
nejpozději do 2. září 2015 (jen vyjimečně a po předchozí domluvě v autobusu). 

 V ceně „je“ zahrnuto: doprava autobusem, společná večeře, ubytování, snídaně a exkurze. 
 V ceně „není“ zahrnuto: vstupné do  hradu Kámen 80,-Kč, senioři 40,- Kč a vstupné do  

vodního zámku Blatná 100,-Kč, senioři 75,-Kč.   
  

 Storno poplatek: 100,- Kč v případě, že se závazně přihlásíte a nedostavíte se nebo zrušíte přihlášku. 
 

V případě, že máte zájem o účast na této akci, vyplňte prosím co nejdříve přiloženou závaznou přihlášku. 

 EL. CECH, 2015(POZV188.DOC) 

 
Hrad Kámen. 
       Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První písemné 
zmínky jsou z let 1316 a 1318. V letech 1327 až 1504 je Kámen královským lenním hradem. Od roku 1523 hrad téměř 200 let vlastnila jedna 
z větví významného českého rodu Malovců. V polovině 16. století dosáhlo panství Kámen největšího rozmachu. K hradu patřilo 
stejnojmenné městečko a deset poddanských vsí. Z maloveckých držitelů se do historie Kámenu nejvýznamněji zapsal rytíř Jan Kryštof 
Malovec z Malovic (držel hrad od roku 1640). Za něho byl hrad znovu přestavován, bylo vystavěno jižní obytné křídlo a vstupní věž (1673). 
Na západním okraji vsi dal vystavět ranně barokní kapli Panny Marie Bolestné a v ní zřídil rodinnou hrobku.  V průběhu 18. a 19. století se 
držitelé hradu a panství často střídali a hrad ztrácel na svém významu. Po roce 1948 byl hrad poslednímu soukromému majiteli Antonínu 
Fleissigovi vyvlastněn. Státním kulturním majetkem byl Kámen prohlášen v roce 1953. Po rekonstrukci hlavních objektů a vybudování 
nových expozic byl hrad opět otevřen pro veřejnost dne 22. června 1974 s expozicemi starý palác, bydlení a muzeum jednostopých 
motorových vozidel. 
ROHDE&SCHWARZ závod Vimperk. 
     Firma ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. je součástí světového koncernu Rohde & Schwarz, jenž je soukromou společností se 
sídlem v německém Mnichově a na trhu působí již 80 let. V současnosti působí ROHDE & SCHWARZ ve více jak 100 zemích světa (USA, 
Brazílie, Singapur, …) a zaměstnává přes devět tisíc zaměstnanců. Vimperský závod je prvním výrobním závodem R&S mimo území 
Německa a oficiálně vzniknul v roce 2001. V této chvíli má téměř 600 zaměstnanců. 
Čím se firma zabývá? 
     Testovací a měřicí technikou, radiokomunikačními systémy, radiomonitorovacími systémy, televizní a rozhlasovou vysílací technikou pro 
analogové a nyní primárně digitální vysílání, zajištěním bezpečnosti informací. Ve vimperském závodu se vyrábí kompletní měřicí přístroje, 
mobilní radiostanice a rovněž vinuté díly pro přístroje R&S. Provádí se zde také osazování desek plošných spojů, jejich následné zkoušení, 
montáž měřicích přístrojů a komponentů pro rozhlasové a televizní vysílače. V jedné z výrobních hal byla kompletně zařízena výroba 
zabývající se opracováním plechů s vysoce moderními lisy a lasery včetně povrchových úprav.  
Základní data:  
     Založení: 26. březen 2001 (navazuje na Teslu), rozloha závodu: 42.000 m²,  výrobní plocha: 27.500 m², počet zaměstnanců: 570 
Certifikace:  
     Firma R&S má ve všech závodech zaveden systém managementu jakosti. Ve Vimperku se rovněž řídí v souladu s mezinárodními normami 
ČSN EN ISO 9001 a 14001. Ty firmu zavazují k neustálému procesu zlepšování, orientaci na zákazníka a ochraně životního prostředí. 
 Vodní zámek Blatná. 
     Nejvýznamnější dobou rozvoje hradu a okolí je 15. století s příchodem rodu Lvů z Rožmitálu. Sestra blatenského Lva z Rožmitálu Johanka 
se totiž provdala za Jiřího z Poděbrad a stala se českou královnou. Roku 1601 byla Blatná císařem Rudolfem II. povýšena na město. V roce 
1798 získávají Blatnou Hildprandtové z Ottenhausenu, za nichž byly prováděny v první polovině 19. století vnitřní úpravy I regotizace celého 
objektu stavitelem B. Gruberem. Změny se dotkly i přilehlých pozemků. Z dřívější obory vznikl úpravami velký anglický park, pod jehož 
staletými stromy jsou dosud uchovány takzvané sejpy neboli zbytky po pradávném rýžování zlata. V parku, který je stejně jako prohlídková 
trasa v zámku přístupný veřejnosti i po návratu zámku baronkám Hildprandtovým, jsou chováni krásní daňci.  
     Zámecké interiéry jsou zařízeny převážně rodovými sbírkami rodiny Hildprandtů. Prohlídka zahrnuje mimo jiné pracovnu Jana 
Evangelisty Purkyně, lovecký salon, empírový salon, rodinnou galerii a soukromou sbírku z Etiopie. 

                                                                                                                                                                                                   Rada cechu 
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