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Charakteristika firmy a oblasti 

 
Praxe probíhala ve městě Martos v provincii Jaén v Andalusii. 

 

Provincie Jaén - Rozloha provincie Jaén je přibliţně 13 500 km2, z toho přibliţně 520 000 

hektarů tvoří olivové háje. Olivové háje zde, tvoří více neţ 25% veškerých olivových hájů ve 

Španělsku. Pro tuto oblast je typická oranţová barva půdy, to je způsobeno vyšším obsahem 

ţeleza neţ v ČR a čisté, na bílo natřené usedlosti a domy. Celkový pohled na místní krajinu je 

i díky tomu nádherný. 

Martos - Celková rozloha Martosu je 259 km2 a nadmořská výška je 753 m.n.m. 

Ekonomika Martosu je zaměřena na zemědělství, výhradně pěstování oliv. 

 

Co se týče firmy, u níţ jsme 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. 
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1. den 
 

Datum: 3.11.2013 

Náplň práce: Příjezd do městečka Martos (Spain) 

Nové informace z oboru: V restauraci přinese obsluha k objednávce Tapas= slané jídlo 

(olivy, chipsy…) 

Náplň práce: 03:20 - Odjezd vlaku z Opavy do Ostravy 

03:57 - Odjezd vlaku z Ostravy do Prahy hl. n. 

08:08 - Odjezd autobusu z Prahy hl. n. na Letiště Václava Havla v Praha Ruzyně 

10:10 – Odlet z letiště Praha do Curychu (Švýcarsko) 

12:30 – Odlet z Curychu do Malagy (Spain) 

16:00 – Odjezd autobusu z Malagy do Martos 

19:30 -  Příjezd autobusu do městečka Martos, ubytování, večeře. 

 

Měl jsem smíšené pocity ze dne odjezdu, jelikoţ jsem letadlem 

ještě neletěl. Letěli jsme se Švýcarskou společností Swiss do 

Curychu. Po cestě na nás byly letušky moc milé a hezky se o nás 

staraly. Dostali jsme croissant, pití (colu, dţus, kávu…) a 

čokoládu. Kdyţ jsme dorazili do Curychu přestoupili jsme na 

další letadlo stejné společnosti, které letělo směr Malaga 

(Španělsko). V letadle jsme opět dostali jídlo i pití (pizza snack, 

colu, kávu…, a čokoládu). Z letu jsem byl velmi nadšen,  je to pro 

mě zatím největší záţitek za celý ţivot. Nejvíce se mi líbil přelet 

přes Pyreneje. Kdyţ jsme přistáli v Malaze, jeli jsme autobusem 

do Martosu, kde jsme ubytováni. Španělé si nás rozdělili na 4 

skupiny a ubytovali nás. Po rozdělení pokojů jsme měli večeři a 

večer volnou zábavu. 

 

Volnočasové aktivity: Nákup na letišti ve free zóně 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Poštovní známka sello 

 
Pošta correos 

 
Lékárna farmacia 

 
Letiště aeropuerto 

 
Ručník toalla 

 
Vidlička fork 

 
Nůţ knife 

 
Lţička spoon 

 
Býčí zápasy bullfight 

 
Ubytování lodging 
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2. den 
 

Datum: 4. 11. 2013 

Náplň práce: Údrţba  olivovníky  ( kácení nových výhonků, vyrůstajících ze 

spodu kmene) 

Nové informace z oboru: Černé olivy jsou zralé, zelene nejsou ještě zralé 

Doprovodný program: V  9:00 odjezd na pracoviště protoţe pršelo jsme jeli později a 

seznámili jsme se z pracovištěm a byli jsme proškolení BOZP. V 13:00 jsme odjeli 

z pracoviště na ubytovnu a šli jsme na  oběd a věnovali jsme se volno časovým aktivitám, 

poté jsme šli na prohlídku města Martos s Francheskou, která nám vyprávěla o historii, 

kultuře aj, města. Navštívili jsme katedrálu sv. Marta, st, Maria. 

Volnočasové aktivity: Prohlídka města Martos s průvodcem s anglickým výkladem. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
pošta los Correos  přeloţ 

 
kino el cine   přeloţ 

 
ráno la maňana  přeloţ 

 
známka el sello  přeloţ 

 
oběd almuerzo  přeloţ 

 snídaně breakfast  přeloţ 

  toust toast   přeloţ 

 klášter monastry  přeloţ 

 kostel church  přeloţ 

 maso meat  přeloţ 

Zpět (1. strana) 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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3. den 
 

Datum: 6. 11. 2013 

Náplň práce: V 8:00 se opět odjíţdělo na pracoviště. Dnešní den jsme hrabali 

listy pod olivami okolo olivovníků a vysekávali výhonky 

olivovníků. Snaha komunikace ve španělštině s našim vedoucím.  

Nové informace z oboru: První období, kdy olivy začínají plodit je cca 12 let od zasazení. 

 

Doprovodný program:     Posnídali jsme, poté jsme jeli do práce, kde jsme vykonávali 

různé práce pro přípravu ke sklizni oliv, po příjezdu jsme se osprchovali a šli jsme na oběd. 

Po obědě jsme si na chvíli odpočali a věnovali jsme se vyplňování deníku praxe a poté jsme 

šli na večeři a pak jsme se šli projít nočním městem. 

  

Volnočasové aktivity: Nákup známek ( 1 známka stojí 0,39 euro a do ČR musí být 2 

známky) a pohlednic ( 1 ks stojí 0,50 euro) rodičům 

Nová slovní zásoba: 

 

 
hrábě el rasketa 

 
sekyra el hacha 

 
cukr el azúcar 

 
hudba la música 

 
pes el perro 

 ovoce fruit 

 auto car 

 moře sea 

 světlo light 

 slunce sun 



Šindlář Marek 

8 

4. den 
 

Datum:   6. 9. 20121 

Náplň práce:   V 8:00 se odjíţdělo na pracoviště. Tento  den jsme dělali v práci 

to stejné co předešlý den.  

Nové informace z oboru:   Olivy ,se kterými jsme pracovali, se sklízejí v prosinci a v lednu. 

Doprovodný program:   Ráno po snídani jsme odjeli na pracoviště, kde jsme osekávali 

spodní výhonky ze stromu a foukali jsme listí fukary, sekli jsme křovinořezem. Poté jsme to 

všechno shrabali na kopky kolem olivovníků, aby při střepavání oliv ze stromu nedošlo ke 

zakutálení oliv z kopce dolů. Po práci jsme se osprchovali a vypisovali jsme deník praxe, poté 

jsme šli na oběd a odpočívali aţ do večeře.  

Volnočasové aktivity: Zkoušení španělské zmrzliny 

Nová slovní zásoba: 

 

 
auto coche 

 
mašina machina 

 
zvířata animals 

 
nahoře arriba 

 
dole abajo 

 čokoláda chocolate 

 zmrzlina eiscream 

 dezert desert 

 olej oil 

 oběd lunch 

Zpět (1. strana) 
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5. den 
 

Datum: 7.11.2013 

Náplň práce: Příprava olivovníků a okolí ke sběru oliv 

Nové informace z oboru: Způsob přípravy olivových hájů ke sběru 

Doprovodný program:     V 8:00 pro nás přijelo auto a odjeli jsme na naše pracoviště, kde 

jsme připravovali olivovníky a okolí olivovníku ke sběru oliv. Shrabovali jsme listí z pod 

olivovníků a dělali jsme zábrany, aby po střepání oliv nedošlo k jejímu zakutálení se z kopce 

dolů. Ve 13:00 jsme odjeli z pracoviště na ubytovnu a poté na oběd. Po obědě jsme byli 

nakupovat v centru Martosu. Potom jsme šli na večeři a poté jsme se šli projít do města. 

Volnočasové aktivity: Nakupování v centru města Martos a poznávání jeho okolí. 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pichá to pincho pincho 

 
 Hrabě conde 

 
Sekera hacha 

 
Dolů  abajo 

 
Nahoru arriba 

 Hrábě count 

 Hlína loam 

 Výhon stolon 

 Pracovní doba Work time 

 Přístup Accessibility 

Zpět (1. strana) 
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6. den 
 

Datum: 8. 11 . 2013 

Náplň práce: Práce na olivovém hájí, příprava ke sklizní ke sběru. Sečení 

nechtěného porostů křovinořezem, hrabání listí, foukání listí aj. 

Nové informace z oboru: Na výrobů 1 litu oleje se spotřebuje cca 5-7 kilo oliv. 

Doprovodný program:      V 8:00 pro nás přijelo auto a odjeli jsme na naše pracoviště, kde 

jsme připravovali olivovníky a okolí olivovníku ke sběru oliv. Shrabovali jsme listí z pod 

olivovníků a dělali jsme zábrany, aby po střepání oliv nedošlo k jejímu zakutálení se z kopce 

dolů. Ve 13:00 jsme odjeli z pracoviště na ubytovnu a poté na oběd. Odpoledne jsme 

navštívili závod na výrobu olivového oleje v Martosu. Nejprve jsme prošli výrobou, kde jsme 

viděli, jak dané operace zpracování olivového oleje vypadají. Po prohlídce jsme shlédli 

sedmiminutový film o výrobě olivového oleje. Během filmu jsme mohli ochutnat olivový 

olej, který se v tomto závodě vyrábí. Tento olej byl podáván ve své nejvyšší kvalitě spolu s 

chlebem. V první fázi se olivy po příjezdu třídí (vyfouká se listí, odstraní se malé kamínky a 

nečistoty) dále jsou přes síta (kde se přecedí malé olivy a další kamínky) a nakonec plavou na 

vodě a nečistoty klesají dolů.  Pak jdou do stroje (něco jako mixér) kde se olivy rozemelou, po 

té se dají do lisů a postupně se odděluje olej od oliv (putují přes síta, kde se zachytávají a olej 

pokračuje dál), pak se dále pročišťuje. Kdyţ je hotov putuje do sil (odpouštějí se zde 

nečistoty). V jednom silu je 52 000 litrů oleje (v závodě je 19 sil). Na těchto silech jsou 

kohoutky, na zkoušení oleje, dá se jimi vypustit i usazenina, která se zde utvoří. Olivový olej 

se dále dává do sklenic nebo plastových lahví různých rozměrů. 

 

Volnočasové aktivity: Vypisování deníku praxe, prohlídka večerního města. 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 

 
Angličan Inglés  přeloţ 

 
Němec Alemán  přeloţ 

 
Vlak Tren  přeloţ 

 
Listí Follaje  přeloţ 

 
Nůţ Cuchillo  přeloţ 

 Náměstí Square  přeloţ 

 Těstoviny Pasta   přeloţ 

 Ubytovna Hostel  přeloţ 

 Hora Mountain  přeloţ 

 Mnich Monk  přeloţ 

http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#es/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
http://translate.google.cz/#en/cs/
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Zpět (1. strana) 
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7. den 
 

Datum: 9. 11. 2013 

Náplň práce: Cesta do města Sevilla 

Nové informace z oboru: Velice krásné město, z mnoha stíny architektury. Především 

historické centrum stálo za to. Moţná jen rozchod byl moc dlouhý. Ale kafé mají v centru 

města skvělé. Všude rostou jako okrasné stromy Pomerančovníky. Navštívily jsme Katedrálu 

Giralda, Royal Palace a Španělské náměstí. 

Doprovodný program:      V 9 hodin jsme odjížděli do města Sevilla. Jela s námi 

průvodkyně Francheska. Navštívili jsme různé památky např. Katedrálu s věží Giralda, 

Royal palace aj. měli jsme rozchod po městě tedy jsme si pochodili po městě a pozorovali 

jsme zajímavosti (  např. lidí převlečené za různé maskoty, kteří straší lidí na ulicí.)  

Volnočasové aktivity: Nákup suvenýru (hrníček Sevilla 4,5,-), Kytara (10,-)  

Nová slovní zásoba: 

 
 

 
 

 

 

 
pincho pincho Píchat 

 
  Conde Hrábě 

 
hacha Sekera 

 
Coche Auto 

 Square Náměstí 

  Catedrale Katedrála 

 Park Park 

 Parking Parkování 

 Bus station Autobusová zastávka 
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8. den 
 

Datum: 10. 11. 2013 

Náplň práce: Ráno jsme šli na snídaní, poté jsme jeli do města Granada, přijeli 

jsme večer a šli jsme na večeři.  

Nové informace z oboru:  

Doprovodný program: V 9 hodin jsme odjíţděli z Martosu autobusem do Granady. 

V Granadě na nás čekala češka holka Barča, která je ve Španělsku na stáţi 5 měsíců. Po 

příjezdu jsme šli na náměstí Plaza Nueva, kde jsme se domluvili, kde si dáme potom později 

sraz na výšlap na Alhambru. Ve volné chvíli jsme si šli sednout s kamašemi a s Barčou na 

pivo. Poté jsme šli na Alhambru: největší a  nejlépe dochovaný arabský palác. Nejstarší část 

vybudována ve  13. Století jako residence maurských králů dynastie Nasrid. Poté jsme jeli Do 

Martosu, kde jsme šli na večeři a poté spát. 

Volnočasové aktivity: procházka po městě Granda  

Nová slovní zásoba: 

 

 
náměstí Plaza 

 
 bombóny Dulce 

 
papír Papel 

 
kapesník paŇelo 

 
kniha Libro 

 dveře Door 

  okno Window 

 mapa Map 

 slovník Wordbook 

 strom Tree 
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9. den 
 

Datum: 12. 9. 2013 

Náplň práce: příprava olivových hájů ke sběru oliv, udrţba olivových hájů 

Nové informace z oboru: z jednoho olivovníků je 60-100 kg oliv. 

Doprovodný program: V 8  hodin odjeli auty na pracoviště a pracovali jsme tak, ţe jsme 

hrabali listí z pod olivovníku, a odsekávali jsme nové výhonky ze spodů stromů. V 13 hodin 

jsme odjeli zase zpět auty na residenci, osprchovali jsme se a šli jsme na oběd. Po obědě jsme 

si šli lehnout a poté nás paní učitelka probudila, ať jdeme dělat deníky praxe, tak jsme šli a 

dělali a poté jsme šli na večeři a poté na noční prohlídku  města. 

Volnočasové aktivity: noční prohlídka města 

Nová slovní zásoba: 

 

 
mobil Mobil 

 
 ţvýkačka Chicle 

 
oplatit Devolver 

 
chipsy patata frites 

 
klič Clave 

 mýdlo shower gel 

  polévka Soup 

 menu Menu 

 oběd Lunch 

 triko t-shirt 

Zpět (1. strana) 



Šindlář Marek 

16 

10. den 
 

Datum: 12. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji a výlet do města Jaén. 

Nové informace z oboru: Pod arabskými lázněmi jsme viděli zbytek římského města. 

Doprovodný program: Na pracoviště jsme odjeli v 8:00 hod. Vyfoukávali jsme listí pod 

olivovníků a potom shrabávali listí. Odpoledne jsme jeli    na 

prohlídku města Jaén. Nejdřív jsme navštívili tvrz, ze které byl 

hezký výhled na město. Potom jsme se šli podívat do arabských 

lázní (Baňos arabes) a po prohlídce jsme měli rozchod ve městě. 

Volnočasové aktivity: Rozchod ve městě Jaén a vypisování deníku praxe. 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 

 
Bramborové hranolky Las patatas fritas 

 
 Dopis La carta 

 
Dřevo La madera 

 
Jazyk La langua 

 
garáţ El garaje 

 hrnek Cup 

 kapesník handkerchief 

 ţidle Chair 

 světlo Light 

 sešit Notebook 

Zpět (1. strana) 
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11. den 
 

Datum: 13. 11. 2013 

Náplň práce: Výlet do Rondy 

Nové informace z oboru: Býčí zápasy vznikly v 16. stol. 

Doprovodný program: V 8:00 jsme vyjeli směrem do Rondy, jeli jsme dodávkami. Po 

příjezdu jsme měli rozchod, a tak jsem navštívil býčí arénu 

kousek od centra. Mohli jsme si projít muzeum a celou býčí 

arénu. Moc se mi to líbilo. Prohlídka stála 6,50 euro.  

Volnočasové aktivity: Procházka po městě, návštěva býčí arény. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
jih El sur 

 
 Jídlo La comida 

 
Jméno El nombre 

 
Klíč La llabe 

 
Krabice La caja 

 Vesnice Vilage 

 Chodník Walkway 

 Semafor Stoplight 

 Les Forest 

 Olivový olej Olive oil 
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Zpět (1. strana) 
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12. den 
 

Datum: 14. 11. 2013 

Náplň práce: Práce v olivovém háji 

Nové informace z oboru: Nejkvalitnější olivový olej je extra virgin. 

Doprovodný program: V 8 hodin se odjíţdělo na pracoviště. Dnešní den jsme opět 

pracovali na jiném místě. My jsme vysekávali křovinořezem 

okolo olivovníků a holky hrabaly listí. Večer jsme navštívili 

místní kino. Hrál tam film Vicky Cristina Barcelona.Vstup byl 

zdarma. 

Volnočasové aktivity: Návštěva kina Los jueves, milagro. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
známka El sello 

 
 zvíře El animal 

 
Zub El diente 

 
Večeře La tarde 

 
výtah El ascencor 

 cukr Sugar 

  Cestování Traveling 

 Hodiny Clock 

 Chléb Bread 

 brýle Glassis 

Zpět (1. strana) 
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13. den 
 

Datum: 15. 11. 2013 

Náplň práce: Práce na olivovém háji a balení věci na cestu domů 

Nové informace z oboru: S peckami z oliv se dá topit v kotli 

Doprovodný program: Na pracoviště se opět odjíţdělo v 8 hodin a byl to zároveň náš 

poslední den, kdy jsme pracovali. Přijeli jsme na pracoviště a 

nabírali jsme rozdrcené pecky do kýblů a nosili do kotelny. Poté 

jsme jeli hrabali listí z olivovníku. Večer jsme šli na poslední 

prohlídku okolí. 

Volnočasové aktivity: Vyplňování deníku praxe a poslední prohlídka okolí Martosu. 

Nová slovní zásoba: 

 
Počítač Computador 

 
 písmo escritura 

 
Myš Raton 

 
Strom arbol 

 
Hodiny hora 

 Tabule blackboard 

  Přívěs trailer 

 Hrabě Earl 

 Motyka mattock 

 sekera axe 

Zpět (1. strana) 
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Evaluace  
 

Co se mi líbilo nejvíc: Líbila se mi celá stáţ 

 

Nejlepší momenty: Jízda s našim řidičem Robertem. 

 

Nejhorší momenty: Ţádné nejsou 

 

Jel(a) bys znovu? 

  
 

Doporučil(a) bys tuto akci spoluţákům? 

 
 

Praxe se mi: 

 
 

Hodnocení praxe (známkou – jako ve škole) 

 

... 

1*

 

Přínos pro odbornost 

1 

... 

 

Přínos pro jazykovou komunikaci 

2 

...

 

Spokojenost s organizací praxe 

1 

...

 


