


 První částí semináře byla 
návštěva zelinářské 
zahrady. V této zahradě 
proběhla přednáška o její 
minulosti, založení a 
vlastním zakladateli. 

 Na záhonech se zde 
pěstuje veškerá zelenina, 
např.: košťáloviny (zelí), 
kořenové zeleniny, plodové 
zeleniny, topinambury, 
chřest, ale také jahodník a 
různé byliny (rulík 
zlomocný, šalvěj atd.). 



 Nejčastější pěstební 

tvary: solax, kordón nebo 

vřetena a stěny.  

 Nejvíce pěstované 

ovocné dřeviny: jabloně, 

hrušně, meruňky, 

broskvoně, kdouloně, ale 

také fíkovníky. 

 

 



Na obrázku jsou hroby padlých 
vojáků z doby 2. světové války 

 Další částí našeho 
programu byla prohlídka 
hřbitova. 

 Jednotlivé hroby byly 
zajímavě upraveny a 
sadovnicky doplněny o 
opadavé a neopadavé 
keře a stromy. 

 Hroby byly rozděleny na 
různé sektory podle doby 
umístění. 



 Zde jsou například na 

každém památníku 

vyobrazeny role vojáka 

ve válce. 



 Dalším cílem semináře byla 
prohlídka zámecké zahrady 
ve Versailles. 

 Zahrada je překrásně 
realizována a je unikátní 
ukázkou francouzské 
sadovnické architektury. 

 

 

 

 

 

 



 Oranžerie byla podle nás 
nejzajímavější část semináře. 

 Je tu umístěno přes 1500 
citrusových stromů a nejstarší 
z nich je starý 250 let. 

 Většinu stromů tvoří druh 
Citrus aurantium - 
pomerančovník hořký, zbylou 
část tvoří citroníky, kumquaty, 
mandarinky, grapefruity a 
pomerančovníky 

 Místnost pro přezimování je 
speciálně postavená tak, že v 
létě i zimě se tu drží stálá 
teplota 10o C, její výška od 
země ke stropu je 16 metrů. 



 Jednotlivé stromy mají 

pouze okrasnou funkci, 

to znamená že plody se 

nekonzumují ani nijak 

nezpracovávají. 



 Je rozdělen na různé 

sektory 

 Zde jsme například viděli 

vznik nové části parku, 

kde má být mohutná 

fontána a kolem ní 

květinové záhony 

ohraničené živým 

plotem. 



 Po prohlídce parku jsme 

se setkali s hlavním 

zahradníkem 

versailleských zahrad. 



 Na závěr semináře jsme 

byli ve zdejší 

zahradnické škole, která 

se jmenovala Tecomah. 

 Tato škola vyučuje 900 

studentů a zdejší 

studenti o ni mají velký 

zájem. 

 Areál této školy zaujímá 

plochu 108 ha. 



 Po příjezdu do školy nás 

čekala realizace 

sadovnické kompozice. 

 Náš úkol byl jasný, 

dostali jsme předem 

daný pozemek a plánek 

sadovnické kompozice, 

kterou jsme museli 

stihnout vytvořit za jeden 

den. 



 Byli jsme rozděleni do 
mezinárodních týmů a na 
každém pracovišti 
spolupracovali 4 žáci (naše 
skupiny tvořili 2 Francouzi, 
1Belgičan a 1 Čech). 

 Největším problémem celé 
realizace byl cizí jazyk. 

 To znamená francouzština a 
němčina. 

 Takže naše pružná angličtina 
nám pomohla jen v krajních 
mezích a čeština nám 
nepomohla vůbec. 



 I přes neočekávané 

problémy nakonec 

všichni své veledílo 

dokončili a byl to pro 

všechny 

nezapomenutelný 

zážitek. 

 Výsledek naší práce viz. 

obrázek. 



 Tento seminář byl velice zajímavý a 

poučný a jsme velice rádi, že jsme se ho 

mohli zúčastnit. 

 Děkujeme vám za pozornost. 

 Josef Malec a Pavel Homola,  

    3. AM 


