
Odborná zahraniční praxe
Švýcarsko – Niederlenz

13. – 17. 2. 2013
V  rámci projektu Leonardo da Vinci 



Ve dnech 13. – 17. února se uskutečnila odborná 
praxe mladých zahradníků, jejímž pořadatelem 
se stala zahradnická škola ve švýcarském městě 
Niederlenz. 

Zúčastnily se jí zástupci dvou evropských zemí - 
Německa a České republiky. 

Naši školu zastupovali: Marcela Vlková ze třídy    
2. AM, Honza Čermák z 1. NS, Michaela 
Kocmanová a Martina Göttingerová ze 4. BM.





ČTVRTEK 14. 2. 2013

Odborná praxe byla zahájena prohlídkou školních 
prostorů a pozemků. Poté jsme se přesunuli do 
učebny, kde jsme se nějaký čas zabývali 
Mendlovými zákonitostmi genetiky. Jelikož je 
škola producentem a šlechtitelem primulí wanda, 
nechybělo ani praktické vyzkoušení si křížení. 

Den jsme zakončili večerní prohlídkou historického 
města Curych 





PÁTEK 15. 2. 2013

 Tento den jsme započali teoretickou výukou, kde 
jsme byli seznámeni s technikou čištění, třídění 
a výběru semen. K třídění se používají speciální 
stroje, které pracují na principu proudění 
vzduchu. Nečistoty jsou ze směsi semen 
vyfoukány vzduchem a semena propadávají 
spodním otvorem stroje na misku. Po čistění 
následuje vážení, balení a uskladnění ve skladu. 
Škola vlastní sklad, ve kterém má uskladněna 
semena za cca 1.000.000 Kč.  



Dále jsme si zkusili jak se hodnotí kvalitní rostliny. Hodnotí 
se podle barvy, kterou jsme zjišťovali podle palety barev 
na kartě, dále podle barvy listů, délky listů, velikosti 
květů a mnoha dalších podmínek. Každá  rostlina má 
své evidenční číslo.

Poté následovalo opylování ve sklenících se švýcarskými 
studenty, kteří nám ukázali mnoho triků, jak být v 
opylování úspěšní. 

Navázali jsme s nimi kontakty, které udržujeme dodnes. 
Den jsme zakončili  večeří v místních lázních. 

 





SOBOTA 16. 2. 2013

 V rámci poznávání švýcarské kultury a historie 
jsme absolvovali přítomní žáci a učitelé výlet do 
Alp. Lanovkou jsme vyjeli na vrchol hory Titlis, 
která se nachází ve výšce 3020 m. n.m. Snad 
největším zážitkem bylo, když jsme si na 
sáňkách sjeli 3,5km dlouhou sáňkařskou dráhu.

 Večer a celý pobyt v Niederlenzu jsme zakončili  
večeří v tradičním švýcarském stylu. Podávaly 
se sýrové fondue a raclette.





Ze Švýcarska jsme si přivezli spoustu 
nových poznatků a zkušeností, které dále 
můžeme uplatnit v praxi. Ale i zážitků i 
vzpomínek, za což patří vřelý dík všem 
hlavním organizátorům, ale také našemu 
učitelskému doprovodu, který nám tuto 
zkušenost umožnil. 

Jan Čermák – za všechny zúčastněné 
žáky


