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Charakteristika firmy a oblasti 

 

Celá praxe/stáž probíhala v městečku Martos, a jeho okolí, 
které se nachází v provincii Jaén v Andalusii. 

Rozloha province Jaén je cca 13 500km2 z toho zhruba 
520 200 ha tvoří olivové háje v Andalusii je více než 25% 
veškerých olivových hájů ve Španělsku. 

Pro tuto oblast je typické zabarvení půdy do hnědo červena, 
nebo do bíla. Je zde bud´ nadměrné množství vápence nebo 
železa, a podle toho je půda obarvená bud´ do červenohněda 
nebo bíla. 

 

Martos: 259 km2 nadmořská výška 753 m.n.m 

Co se týče firmy, u níţ jsme byli zaměstnáni, nejde o jednu firmu, jde o více firem, ať uţ 

rodinných nebo velkých. Na návštěvě podniku na zpracování oliv jsme se dozvěděli, ţe 

všechny tyto firmy vlastnící olivy je dováţejí ke zpracování právě zde, nebo do jednoho z 

dalších dvou podniků ve městě tvořícími skupinu , která zpracovává olivy z celkové rozlohy 

2800 ha.  

Zpět (1. strana) 
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1. den 
 

Datum: 3. 11. 2013 

Náplň práce: Sraz v Opavě na východním nádraţí, následný přesun vlakem do 

Prahy, a dále na letiště Václava Havla. Letadlem do Zurichu (Švýcarsko), zde byl asi 20min 

rozchod, bohuţel letiště je na samém okraji města, takţe ze samotného města nešlo nic vidět . 

Po krátkém rozchodu následoval přesun do letadla směr Malaga ! (španělsko) V Maleze 

rozchod nebyl, jen se přesedlo na autobus, a jelo se do městečka Martos, kde se měla 

uskutečnit celá naše praxe. Cesta tam trvala zhruba čtyři hodiny, ale cesta po španěsku 

byla záţitkem sama o osobě, z autobusu uţ konečně šlo všechno vidět pořádně. Po 

příjezdu do Martosu jsme se přesunuli na ubytovny, kde kaţdý vybalil, co měl sebou, a 

potom následovala večeře. 

Nové informace z oboru: V letadle jsem uţ letěl několikrát ,tak to pro mě nebyli skoro nic 

nového. Ale sledovat reakce ostatních při startu bylo celkem zábavné.  

  

Volnočasové aktivity: Procházení se po Martosu, a konverzace s ostatními členy stáţe. 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 
aeropuerto Letiště 

 
  Toalla Ručník 

 
olivar Olivový háj 

 
tabla Stůl 

 
Silla Ţidle 

 
 fork Vidlička 

 
 spoon lţička 

 
Taking off Vzlet 

 
Security check Bezpečnostní kontrola 

 
Weitress Letuška 
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2. den 
 

Datum: 4. 11. 2013 

Náplň práce: Prohlídka firmy na zpracování oliv, a jejího okolí a olivových 

hájů. 

Nové informace z oboru:  Na jeden litr oleje, je zapotřebí pět kilo čerstvých oliv. 

Doprovodný program: Mále a poměrně historicky  neznámé městečko Martos je plné 

kostelů, památníků, a jiných památek, které by člověk zrovna tady opravdu nečekal. Nad 

městem se tyčí zbytky hradu Torre del Homenaje.  

 

Volnočasové aktivity:  Procházka městem, které se táhle skoro jen do kopce, takţe 

člověk má po chvíli dost, a nejraději by se otočil a vrátil zpátky.  

Nová slovní zásoba: 

 

 
 

  

 
El cine Kino 

 
  la maňana Ráno 

 
almuerzo Oběd 

 
lápiz Tuţka 

 
parque Park 

 Roots kořeny 

   Monastry Klášter 

 Church Kostel 

 Glass Sklenice 

 Olive grove Olivový háj 

Zpět (1. strana) 
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3. den 
 

Datum: 5. 11. 2013 

Náplň práce: Osekávání malých větviček, které začínají podrůstat ze spodu 

olivovníku. Ty potom druhá půlka naší skupinky sbírala na hromady cca 3-5 metrů od 

olivovníků. Ty se následně pálili. 

Nové informace z oboru: Říká se, ţe z olivovníku má pořádnou úrodu aţ sedmá generace, 

která ho zaţije. 

Doprovodný program: Procházení se po nekonečných olivových hájích, které jsou plné 

ţivota i přes přístup zdejších španělů. 

Volnočasové aktivity: Zastávka na kafe po práci, které zde stojí (2,5 eura) ale je výborné 

jako ve všech jiţních zemích. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
el rasketa Hrábě 

 
  el hacha Sekera 

 
el azúcar Cukr 

 
hoja List 

 
leche Mléko 

 Sun slunce 

  Car Auto 

 Light světlo 

 Milk Mléko 

 Mountines Hora 

Zpět (1. strana) 
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4. den 
 

Datum: 6. 11. 2013 

Náplň práce:  Dnes jsme si práci prohodili, první skupina dostala sekery, a my 

hrábě. Hrabali jsme a sbírali osekané a uschlé větve okolo 

olivovníků, a nosili je na hromady. 

Nové informace z oboru:  Olivovníky jsou plné oleje, a to i jejich větve, a listy. Stačí malá 

jiskra a začnou celé hořet. 

Doprovodný program: Vypisování deníku praxe 

Volnočasové aktivity: Po příjezdu do Martosu, jsem se šel projít na druhou stranu města, 

tak kde uţ není historická architektura, ale moderní domy. Uprostřed toho všeho moderna 

jsem oběvil historickou arénu, kde se kdysi pořádali býčí zápasy. Byla velice pěkně 

zachovalá, a volně přístupná pro veřejnost. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
coche Auto 

 
animals Zvířata 

 
arriba Nahoře 

 
toro Býk 

 
Juegos Zápasy 

 chocolate Čokoláda 

  Auto Car 

 Desert Poušt´ 

 Dust Prach 

 Access Přístup 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7. 11. 2013 

Náplň práce: Opět osekávání větví, a nošení na hromady, které se budou 

později pálit. Člověk si v práci kdykoliv můţe dát malou pauzičku, nebo se jít napít, je to 

velice příjemné v úmorném horku co zde mají. 

Nové informace z oboru: Ve 13:00 začíná siesta, práce na poli se sice nezastaví, ale velice 

zpomalí. Nikomu se totiţ moc nechce pracovat. 

Doprovodný program: Poslouchání španělských kolegů v práci, člověk sice rozumí 

kaţdé páté slovo, někdy ani to ne, ale i tak se dá poměrně lehce pochopit, o čem se baví. 

Volnočasové aktivity: Vypisování deníku praxe. 

Nová slovní zásoba:           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pereza Lenost 

 
suministro Dodávka 

 
camión Nákladní auto 

 
transporte Doprava 

 
viajes Cestování 

 Sprayer Postříkovač 

  Weed Plevel 

 wallop Pecka 

 Seed Semeno 

 Strain Kmen 

Zpět (1. strana) 



Konečný J 

9 

6. den 
 

Datum: 8. 11. 2013 

Náplň práce: Dnes jsme hrabali suchou trávu, a spadlé listí pod olivovníky. 

Tráva a listí se hrabali na hromady, a ty se potom pálili. Člověk by si řekl, ţe na té jílovité 

půdě s tak velkým mnoţstvím ţeleza, a vápence nemůţe skoro nic růst, ale trávy tak bylo 

všude plno. 

Nové informace z oboru: Pod olivovníky se udrţuje tak čisto proto, aby při sklizni kdyţ 

nějaká oliva spadne, ta nepřišla na zmar, a dala se zvednou. Také proto aby se dalo pod 

stromy lépe manipulovat s plachtou. 

Doprovodný program: Navštívili jsme jednu z výroben olivového oleje v Martosu. Celý 

proces od stromu aţ po výsledný produkt: Po setřesení oliv z olivovníku jsou naloţeny na 

vleky a přepraveny do areálu firmy, kde jsou vysypány do stroje který je v prvním kroku 

zbaví listí a lehkých materiálů  foukajícím vzduchem, ve druhé kroku se olivy pohybují na 

sítu které vytřídí malé olivy a drobné kameny, ve třetím kroku jsou olivy sypány do vody a 

tím se oddělí od nečistot  jako hlína a kameny. Pak jsou vysypány do systému fungujícího 

jako ,, mixér ´´kde jsou olivy namlety. Pak následuje strojní drcení a mačkání, aţ vyteče jiţ 

tekutý předchůdce oleje. Ten je nadále několikrát filtrován, aby dosáhl co největší čistoty. 

Skladován je v nádrţích o objemu 52,000 litrů, ve kterých se veškeré zbylé nečistoty dostanou 

na dno, kde jsou za dozoru odpuštěny. Poté se jiţ výsledný produkt stáčí do lahví a 

distribuuje. 

 

Volnočasové aktivity: Vypisování deníku praxe  

Nová slovní zásoba: 

 

 
pincho pincho Píchá to 

 
Conde Hrábě 

 
hacha sekera 

 
Drum Barel 

 
prensa Lis 

 Square Náměstí 

  Catedrale Katedrála 

 Park Park 

 Parking Parkování 

 Bus station Autobusová zastávka 

   

Zpět (1. strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 11. 2013 

Náplň práce:  Výlet do města Sevilla 

Nové informace z oboru: Sevilla je velice zajímavé město plné dotěrných lidí kteří se vám 

stále snaţí něco prodat nebo vás nějak pobavit za peníze, například věštění z ruky tam 

provozuje snad kaţdý. Ale historické památky tam mají nádherné. 

Doprovodný program: Po příjezdu do města jsme se hromadně přesunuli k městské 

Katedrále, kde proběhla malá přednáška o historii Sevilli a o tom co zde můţeme najít. Potom 

byl rozchod, kde si kaţdý šel za tím co ho zrovna zaujalo, nebo o čem se dočetl, a zaujalo ho 

to. Já a naše malá skupinka se třemi členy jsme zamířili přímo do historického centra, které 

byli skutečné nádherné. Potom dále do městských parků, které se s Českou republikou nedají 

srovnat. Byli nádherné, plné pestrých barev, a exotických květin. Někoho z nás napadlo ¨co 

takhle zajít někam na kávu¨ byl to výborný nápad. Dali jsme si kávu v restauraci s výhledem 

na katedrálu. Káva byla víborná aţ na tu cenu (3,20 eura) 

Volnočasové aktivity: Po příjezdu do Martosu večeře, a zaslouţený spánek. 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
catedral Katedrála 

 
 monje Mnich 

 
monasterio Klášter 

 
plaza Náměstí 

 
flor Květina 

 Bloom Květ 

  Stem Stonek 

 Roots Kořeny 

 strain Kmen 

 gate Brána 
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8. den 
 

Datum: 10. 11. 2013 

Náplň práce: Výlet do města Granada 

Nové informace z oboru: Granada je krásné město, na jehoţ vrcholu se nachází královský 

palác Alhambra, do kterého je poměrně těţké se dostat. Navíc i vstupenky jsou na čas, ta naše 

byla na 14:30, kdo příjde později, uţ se tam nedostane. Nám se ta příleţitost naskytla, a stálo 

to za to. Obrovský královský palác, a překrásné zahrady všude okolo něj. Taková zajímavost, 

co jsem zaţil poprvé, všude v paláci se musí nosit batoh na břiše. 

Doprovodný program: Procházení se po Granadě a jejich obchodech. 

Volnočasové aktivity: Pizza na náměstí před odjezdem. 

Nová slovní zásoba: 

 

  

 
Cafeteria Kavárna 

 
Armadura Brnění 

 
cama Postel 

 
tienda Obchod 

 
palacio Palác 

 Balcony Balkón 

 box office Pokladna 

 castle Hrad 

 monument Památka 

 Translate Překladač 

Zpět (1. strana) 
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9. den 
 

Datum: 11. 11. 2013 

Náplň práce: Dnes jsme jeli na jiné pracoviště, to se nacházelo skoro 50km od 

Martosu kousek za městečkem Baen v horách. Pracovali jsme v nadmořské výšce 1100+ 

práce tady byla o něco těţší ale rozhled byl nádherný. Sekali jsme suchou trávu pod 

olivovníky, a hrabali ji na hromady. Sbírali spadlé větve a kameny, které by nějak mohli 

bránit ve sklizni. 

Nové informace z oboru:  i kdyţ jsme nebyli aţ zas tak vysoko, tak i tady šlo poznat, ţe 

jsme o hodně výš neţ v Opavě, a práce zde byla o něco horší. 

Doprovodný program: Sezení pod olivovníky a pozorování krajiny, o pauze na oběd. 

Volnočasové aktivity: Vypisování deníku praxe, a večerní procházka po osvětleném 

Martosu. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Siglo Století 

 
 Ladrón Zloděj 

 
Tomato Rajče 

 
Maleza Plevel 

 
Mariposa Motýl  

 olive Oliva 

 Grove háj 

 Rake Hrábě 

 Axe Sekere 

 Hill Kopec 
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10. den 
 

Datum: 12. 11. 2013 

Náplň práce: Dnes jsme vyhrabávali listí a trávu na hromady, a neustále 

přejíţděli autem, vţdy o kousek dál, a tam znova hrabat a hrabat. 

Nové informace z oboru: Pod kaţdý olivovníkem musí být čisto. 

Doprovodný program: Večerní výlet do města Jáen. Zde jsme jako první přijeli na hrad 

nad městem z kterého byl nádherný rozhled po okolí. Po přejetí do města byla krátká 

přednáška od historii, a o památkách které stojí zato navštívit. Hromadně jsme se potom 

přesunuli k Arabským lázním (baňos Arabes) byli to jen spíš ruiny co po nich zůstali a 

fotografie. Ale atmosféra zde byla úţasná. A prostory co jsme zde vyděli byli úchvatné. 

Volnočasové aktivity: Procházení se po kamenných zídkách, kterými jsou jednotlivá 

pole rozděleny. 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 
Viernes Pátek 

 
 Jueves Čtvrtek 

 
Miercoles Středa 

 
Martes Úterý 

 
Lúnes Pondělí 

 Monday Pondělí 

  Tuesday Úterý 

 Wednesday Středa 

 Thursday Čtvrtek 

 Friday Pátek 
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11. den 
 

Datum: 13. 11. 2013 

Náplň práce: Návštěva města Ronda 

Nové informace z oboru: Asi nejkrásnější město, které jsem ve španělsku viděl, vyhlášené 

svou býčí aréno, a mostem sebevrahů. Aréna sice není největší ve španělsku, ale historicky asi 

nejzachovalejší, a podle pověstí právě  tohoto pochází býčí zápasy. Dále ve městě se nachází 

nádherný most, tyčící se nad propastí, v které teče malinkatá říčka. Právě do té se vrhají 

sebevrazi. Kdyţ si člověk odmyslí hrůzné věci, co se zde staly, je z mostu opravdu úchvatný 

výhled. 

Doprovodný program: Procházení se po Rondě, káva a pizza. 

Volnočasové aktivity: Večerní procházka po parku v Martosu 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 

 
puente Most 

 
suicidio Sebevrah  

 
Iglésia Kostel 

 
Helado Zmrzlina 

 
Arena Aréna 

 Waterfall Vodopád 

 Crossing Přechod 

 Cross Kříţ 

 Holy Svatý 

 Jump Skok 

Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 9. 2012 

Náplň práce: Dnes jsme vykopávali díry o hloubce zhruba 15 centimetrů, do 

kterých se budou příští týden sadit nové olivovníky. Díry se kopali zhruba metr od sebe vţdy 

v řadě. 

Nové informace z oboru: Olivovník si dokáţe kořeny najít cestu i do vápencové skály.  

Doprovodný program: Psaní deníku praxe 

Volnočasové aktivity: Hledání vlastních věcí na pokoji, a začátek balení. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Fuego Oheň 

 
piedra Kámen 

 
cuchilla Stéblo 

 
cansado Nudit se 

 
sueño Spánek 

 Hole Díra 

  Tree Strom 

 Wood dřevo 

 Forest Les 

 Rabbit Králík 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 11. 2013 

Náplň práce: Osekávání olivovníků, sekání suchých větví na hromadách, tak 

aby se dali lépe zapálit. Sbírání všeho co není ţádoucí mezi olivovníky. 

Nové informace z oboru: Jednou za rok, se všechny olivovníky objedou kultivátorem, aby 

se okolo nich půda provzdušnila. 

Doprovodný program: Loučení se z vedoucím naší praxe (Chose Carlem) 

Volnočasové aktivity: Volání rodičům a domlouvání dopravy v ČR, dodělávání deníku 

praxe. 

Nová slovní zásoba:  

 
aeropuerto letiště 

 
 Columpio Houpačka 

 
aeronave Letadlo 

 
Tortuga Ţelva 

 
Agua Voda 

 Transmission Převodovka 

   steering wheel Volant 

 Gas Plyn 

 Bus Autobus 

 Stop Zastávka 

Zpět (1. strana) 
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Evaluace  
 

Co se mi líbilo nejvíc: Asi město Ronda a jeho vyhlášený most. 

 

Nejlepší momenty: Pohled na údoly z hor nad městem Baen. 

 

Nejhorší momenty: Kdyţ nám na pole zapomněli dovézt oběd 

 

Jel(a) bys znovu? 

Ano 

 

Doporučil(a) bys tuto akci spoluţákům? 

Ano 

 

Praxe se mi: 

Líbila  

 

Hodnocení praxe (známkou – jako ve škole) 

 

1

 

Přínos pro odbornost 

 

2

 

Přínos pro jazykovou komunikaci 

 

1

 

Spokojenost s organizací praxe 

 

2

 


