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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: zahradník 

Zařazení: zemědělství a lesnictví 

Popis: 

Zahradník umí rozmnožovat, pěstovat, sklízet a expedovat zahradnické 

produkty. Profese zahradníka zahrnuje i projektování a udržování krajinných prvků, o které pečuje 

různou zahradnickou technikou.  

 

Úkol č. 1:  

Promysli a zapiš do tabulky, které činnosti jsou 

potřeba udělat na zahradě na jaře.  

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 2:  

Navštiv webové stránky zahradního centra V aleji ve Slavkově u Brna a doplň do tabulky sortiment, 

který zde nakoupí zahradník, který se stará o zahradu u mateřské školy.  

www.zahradni-centrum.com 

  

  

  

  

  

  

 

Zahradník ovládá tyto činnosti: 

• ošetřuje rostliny proti chorobám a 

škůdcům, 

• připravuje půdu pro rostliny, 

• množí a vysévá rostliny, 

• připravuje produkty na trh, 

• aranžuje a váže květiny, 

• pořizuje záznam o pracovních postupech 

a výsledcích. 
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Úkol č. 3:  

Zahradník se věnuje také pokojovým rostlinám. Zapiš 10 názvů těchto rostlin.  

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 4:  

Zahradník používá při své práci různé nářadí, pomůcky, provádí rozličné práce. Pokus se objasnit 

některé pojmy; doplň údaje do tabulky.   

Pojem Stručný popis 

Hnojení  

Vertikutace  

Konifery  

Rýč  

Folie  

Sukulent  

Biokoridor  

Agrotextilie  

Mulčovací kůra  

Závlahový systém  
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Úkol č. 5: 

Florista je člověk, který se zabývá péčí o řezané květiny, a hlavně jejich aranžováním. 

Z následujícího seznamu vyber ty položky, které potřebuje pro svoji činnost: 

 

květiny   

hnůj 

přírodní lýko 

nůž 

hlína 

vidle 

odtrňovač 

tavná pistole 

drát 

zahradní nůžky 

 

Úkol č. 6: 

Zajímá tě obor? Podívej se na web Střední zahradnické školy v Rajhradě. 

www.skolarajhrad.cz 

Najdi další školy v Jihomoravském kraji, které ti umožní podobné vzdělávání.  

 

 

Úkol č. 7:  

 

Za pomoci webového plánovače zahrady, který najdeš na webu 

gardena.com, naplánuj podle svých představ zahradu u rodinného domu.  

Aplikaci najdeš pod odkazem Život v zahradě, plánovač zahrad. Ovládání 

není složité, objekty umístíš přetažením. Můžeš využít předpřipravené 

šablony.  

 

 

 

 

 

 


