
 

 

 
 Střední odborná škola Jarov, připravila cyklus dvanácti seminářů „Údržba zahrady“ pro mírně 
pokročilé uživatele zahrad. Naučíte se, jak zahradu správně udržovat. Jednotlivá témata jsou 
seřazena tak, aby seminář předcházel roční dobu, kdy získané znalosti a zkušenosti uplatníte ve své 
zahradě.  
Rozsah kurzu: 12 seminářů po 6 hodinách (teorie a praxe), soboty (zpravidla jednou za měsíc).  

 Výsadba rostlin včetně ošetření po výsadbě  

 Floristika - zhotovování vánočních vazačských výrobků  

 „Zazimování“ zahrady  

 Jak rozvrhnout vlastní zahradu pro nejlepší využitelnost a estetický požitek  

 Floristika - aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu  

 Interiérové květinářství – jak na zeleň v našich pokojích  

 Ochranné prostředky proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin  

 Řez okrasných dřevin (ovocných stromů) na trvalém stanovišti  

 Zakládání a údržba travnatých ploch  

 Mobilní zeleň – truhlíky, nádoby,…  

 Zelinářství – vypěstujte si vlastní zdravou zeleninu v biokvalitě  

 Trvalkový a letničkový záhon pro soukromé zahrady  
 
Semináře se budou konat od 9:00 do 15:00 v zasedací místnosti odloučeného pracoviště SOŠ Jarov 
na adrese Pod Táborem 17, Praha 9 („na zámečku“). Parkování k dispozici u nových skleníků 
vjezdem vrátnicí č. 2 vedle viaduktu.  
Cena je 12 800 Kč (cena s DPH).  
Za asistence lektora si budete moci se slevou vybrat a zakoupit rostliny, sadbu, případně další 

spotřební materiál ve školní prodejně. 



 

 

Výsadba rostlin včetně ošetření po výsadbě  
Během teoretické části se klienti seznámí pomocí powerpointové prezentace se zásadami, principy a 
argumenty správné přípravy sadby, samotné výsadby a povýsadbové péče. Příklady z praxe budou 
nedílnou součástí teorie. Během praktické části si každý klient vyzkouší předvýsadbovou úpravu 
kořenové části i řez větví, výběr správné sadby u prodejce, přípravu výsadbové jámy, substrátu, 
kotvení rostliny, hnojení, ošetření kmene a správnou zálivku.  
Klienti si budou moci za asistence lektora vybrat a zakoupit rostliny za zvýhodněných cen ve školní 
prodejně.  
Lektoři:  Š. Hejkalová, E. Weigrichtová 
Termín: 23. říjen 2021 
  

„Zazimování“ zahrady  
Během teoretické části se klienti seznámí pomocí powerpointové prezentace se zásadami, principy a 
argumenty správné přípravy rostlin na zimní období. Příklady z praxe budou nedílnou součástí teorie. 
Během praktické části si každý klient vyzkouší ošetření keřů, stromů, trvalek a mobilní zeleně na 
zimní období, vhodnost různých druhů mulčů, nátěrů, vazeb, řezů.  
Klienti si budou moci za asistence lektora vybrat a zakoupit rostliny za zvýhodněných cen ve školní 
prodejně.  
Lektor: E. Weigrichtová 
Termín: 6. listopadu 2021  

 
Floristika - zhotovování vánočních vazačských výrobků  
Během teoretické části se klienti seznámí se zásadami, estetickými principy a argumenty správné 
výroby vánočních floristických objektů. Příklady z praxe budou nedílnou součástí teorie. Během 
praktické části si každý klient vyrobí adventní věnec a vánoční svícen.  
Klienti si budou moci zakoupit potřeby pro výrobu další vánoční výzdoby.  
Lektor: M. Weigrichtová, Z. Atanasová 
Termín: 20. listopad 2021  

 
Jak rozvrhnout vlastní zahradu pro nejlepší využitelnost a 
estetický požitek 
Během teoretické části se klienti seznámí pomocí powerpointové prezentace se zásadami, principy a 
argumenty správného založení zahrady. Příklady trendů ze světa i ČR budou nedílnou součástí teorie. 
Během praktické části si každý klient pod vedením lektora vyzkouší navrhnout koncept vlastní 
zahrady. Nezbytností je znalost sortimentu, který nastudujeme během exkurze v botanické zahradě 
školy.  
Klienti si budou moci za asistence lektora vybrat a zakoupit rostliny za zvýhodněných cen ve školní 
prodejně.  
Lektor: Ing. E. Chvosta  
Termín: 8. ledna 2022  
 

 



 

Interiérové květinářství – jak na zeleň v našich pokojích  
Během teoretické části se klienti seznámí pomocí powerpointové prezentace se zásadami, principy a 
argumenty správného výběru sortimentu, aranžování a péče o pokojové rostliny. Příklady trendů ze 
světa i ČR budou nedílnou součástí teorie. Během exkurze ve skleníkách školní botanické zahrady 
povedeme diskuzi a vhodnosti výběru: správná rostlina na správné místo a o péči k jednotlivým 
květinám. Nezbytností je znalost sortimentu, který nastudujeme také během exkurze.  
Klienti si budou moci za asistence lektora vybrat a zakoupit rostliny za zvýhodněných cen ve školní 
prodejně.  
Lektor: L. Vaněk  
Termín: 22. leden 2022 

 
Floristika - aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i 
suchého materiálu  
Během teoretické části se klienti seznámí se správným ošetřením řezaných květin, materiálových 
dispozic a kompozičních estetických zásad aranžování. Příklady z praxe budou nedílnou součástí 
teorie. Během praktické části si každý klient vyzkouší vybrané typy vazeb, naučí se správné technice 
na vlastních florálních objektech.  
Klienti si budou moci za asistence lektora vybrat a zakoupit aranžérský materiál za zvýhodněných cen.  
Lektorský tým: M. Weigrichtová, Z. Atanasová  
Termín: 12. únor 2022  
 

Řez okrasných dřevin (ovocných stromů) na trvalém stanovišti  
Během teoretické části se klienti seznámí pomocí powerpointové prezentace se zásadami, principy a 
argumenty správného řezu dřevin, včetně ošetření řezných ran. Příklady z praxe budou nedílnou 
součástí teorie. Během praktické části si každý klient vyzkouší řez různých druhů dřevin s jejich 
konkrétními specifiky, naučí se správně vybírat a používat nářadí, ošetřovat řezné rány.  
Klienti si budou moci za asistence lektora vybrat a zakoupit rostliny za zvýhodněných cen ve školní 
prodejně.  
Lektoři: Ing. P. Rathauský  
Termín: 5. březen 2022  
 

Zakládání a údržba travnatých ploch  
Během teoretické části se klienti seznámí pomocí powerpointové prezentace se zásadami, principy a 
argumenty správného založení trávníku jak výsevem, tak položením koberce, ošetřování během roku. 
Příklady z praxe budou nedílnou součástí teorie. Během praktické části si každý klient vyzkouší výsev, 
položení koberce, vertikutaci, pískování, kantování, sečení různou mechanizací a ruční údržbu.  
Klienti si budou moci za asistence lektora vybrat a zakoupit sadbu za zvýhodněných cen ve školní 
prodejně.  
Lektor: Ing. J. Papež, E. Weigrichtová 
Termín: 19. březen 2022  
 
 



 

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům 
okrasných rostlin  
Během teoretické části se klienti seznámí pomocí powerpointové prezentace se zásadami, principy a 
argumenty správné ochrany rostlin jak za pomocí insekticidů a herbicidů, tak za pomocí přírodě 
šetrných postupů a biologických agens. Příklady z praxe budou nedílnou součástí teorie. Během 
praktické části si každý klienti naučí determinovat škůdce, seznámí s aplikační technikou a 
dodržováním bezpečnostních a hygienických zásad.  
Klienti si budou moci za asistence lektora vybrat a zakoupit rostliny za zvýhodněných cen ve školní 
prodejně.  
Lektoři: Ing. P. Ohnoutková 
Termín: 2. duben 2022  
 

Zelinářství – vypěstujte si vlastní zdravou zeleninu v biokvalitě  
Během teoretické části se klienti seznámí s běžným i méně častým sortimentem zeleniny vhodným 
pro soukromé zahrady a péči o ní během roku. Dozví se jak přírodě šetrným způsobem dosáhnout 
kvalitní úrody. Během praktické části si každý klient vyzkouší výsev, přepichování a výsadbu 
zeleninové sadby.  
Lektorský tým: Ing. P. Veselá  
Termín: 30. dubna 2022  
 

Mobilní zeleň – truhlíky, nádoby,…  
Během teoretické části se klienti seznámí pomocí powerpointové prezentace se zásadami, principy a 
argumenty správného výběru sortimentu, nádob a péči o ně během celého roku. Příklady trendů ze 
světa i ČR budou nedílnou součástí teorie. Během praktické části si každý klient pod vedením lektora 
vyzkouší osadit vlastní nádobu buď vlastní donesenou, nebo z nabídky kurzu. Nezbytností je znalost 
sortimentu, který nastudujeme během exkurze v botanické zahradě školy.  
Klienti si budou moci za asistence lektora vybrat a zakoupit rostliny za zvýhodněných cen ve školní 
prodejně.  
Lektorský tým: R. Žantová, M. Klimentová  
Termín: 14. května 2022 

Trvalkový a letničkový záhon pro soukromé zahrady  
Během teoretické části se klienti seznámí se zásadami, principy a argumenty správného založení 
trvalkového a letničkového záhonu a péči o něj během celého roku. Příklady trendů ze světa i ČR 
budou nedílnou součástí teorie. Během praktické části si každý klient pod vedením lektora vyzkouší 
navrhnout vlastní záhon. Nezbytností je znalost sortimentu, který nastudujeme během exkurze v 
botanické zahradě školy.  
Klienti si budou moci za asistence lektora vybrat a zakoupit rostliny za zvýhodněných cen ve školní 
prodejně.  
Lektor: M. Weigrichtová 
Termín: 28. května 2022 
 


