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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: Přesun vlakem do Prahy, z prahy letadlem do Zurichu, zde jsme 

měli asi 20 minut na přesednutí do letadla směr Malaga. Po 

dojezdu do vyhřáté Malagy následoval přesun autobusem do 

Martosu, se zastávkou Cordóbě. Po dojezdu do Martosu jsme se 

přesunuli na ubytovnu, povečeřeli a šli spát. 

Nové informace z oboru: Let letadlem byl pro mě novým a velice zajímavým záţitkem. 

V průběhu celého letu bychom měli být připoutáni pro případ 

náhlých turbulencí. 

Doprovodný program: Po dojezdu na ubytovnu a večeři nebyl na doprovodný program 

čas. 

Volnočasové aktivity: Konverzace na pokoji s ostatními členy stáţe. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Letiště Auropuerto 

 
Letadlo Avión 

 
Pošta Correo 

 
Kuchyně Cocina 

 
Večeře Cena 

 
Letenka Boarding pass 

 
Přistání Landing 

 
Vzlet Taking off 

 
Bezpečnostní kontrola Security check 

 
Letuška Weitress 
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2. den 
 

Datum: 4. 11. 2013 

Náplň práce: Prohlídka areálu firmy na zpracování oliv, návštěva olivových 

hájů… 

Nové informace z oboru: Pro získání 1 kg olivového oleje je potřeba zhruba 5 kg oliv. 

Doprovodný program: Při prohlídce města jsme si prohlédli i kostely Santurio Virgen de 

la Villa, Santa Marta, Santa María, zbytky hradu Torre del 

Homenaje, z nějţ zbyla ve městě jen jedna věţ, náměstí Fachada 

del Ayuntamiento. Byli jsme se taktéţ podívat na místní 

knihovnu, coţ je vlastně soukromý palác ze kterého majitel udělal 

veřejnou knihovnu. 

Volnočasové aktivity: Procházka městem, seznamování se s místní infrastrukturou, 

nutné nákupy. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Snídaně Desayuna 

 
Hora Montaña 

 
Okno Ventana 

 
Auto Coche 

 
Poštovní známka Sello 

 Vidlička Fork 

 Lţička Spoon 

 Sklenice Glass 

 Olivový háj Olive grove 

 Kostel Church 
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3. den 
 

Datum: 5. 11. 2013 

Náplň práce: Hrabání opadaného listí a suchých větviček z pod oliv, a kupení 

na hromádky cca 2-3 metry od krajní větve olivovníku. 

Nové informace z oboru: Doba po které olivy začínají poprvé plodit se pohybuje okolo 12ti 

let ţivota. 

Doprovodný program: Vypisování deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Při cestě do obchodu jsem si všiml zajímavého kontrastu staré a 

mladé architektury, na jedné straně úzká ulice a stavebně spojené 

domy a na druhé straně moderní sídliště s velkými venkovními 

prostory. Na obchodě samotném bylo zajímavé, ţe parkování, je 

kvůli nedostatku místa řešeno pod zemí s vjezdem z ulice, s tím je 

spjat i interiér obchodu, platit u běţných pokladen lze jak u 

vchodu z ulice, tak v zadní části obchodu, a odtud rovnou do 

garáţí. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Angličtina Inglés 

 
Němčina Alemán 

 
Vlak Tren 

 
List Hoja 

 
Nůţ Cuchillo 

 Náměstí Square 

 Těstoviny Paste 

 Ubytovna Hostel 

 Hora Mountain 

 Mnich Monk 
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4. den 
 

Datum: 6. 11. 2013 

Náplň práce: Po dojezdu do olivového háje jsme dostali sekery a hrábě. 

Sekerami jsme osekávali mladé výhony na spodní části kmene, 

které jsme následně hráběmi, společně s opadaným suchým listím 

shrabali na hromady ke spálení. 

Nové informace z oboru: Před filtrací je olivový olej bílý, po filtraci čirý, aţ nazelenalý. 

Doprovodný program: Vypisování deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Nutná návštěva obchodu, upravování fotografií a videa. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Hrábě Rastrillo 

 
Sekera Hacha 

 
Oheň Fuego 

 
Kořen Raíz 

 
Svačina Almuerzo 

 Hrábě Rake 

 Hlína Dirt 

 Kořen Root 

 Pracovní doba Working time 

 Přístup Access 
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5. den 
 

Datum: 7. 11. 2013 

Náplň práce: Sekerou jsme prosekávali spodní část kmene olivovníku. 

Odsekané větve jsme vrstvili na hromady ke spálení. Na 

pracoviště samotné nás dopravuje zaměstnavatel svými vozy. 

Během práce jsme byli také svědky postřikování oliv. Po celou 

pracovní dobu máme k dispozici pití a jeden oběd. 

Nové informace z oboru: Na jednom stromě je v době sklizně zhruba 60-100 kg oliv. 

Doprovodný program: Vypisování deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Návštěva obchodu, třídění fotek, úklid pokoje. 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mnich Monje 

 
Pták Pájaro 

 
Sloup Columna 

 
Pes Perro 

 
Kočka Gato 

 Postřikovač Sprayer 

 Plevel Weed 

 Semeno Seed 

 Štěně Pup 

 Kmen Strain 
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6. den 
 

Datum: 8. 11. 2013 

Náplň práce: Dnes jsem, osekával spodní části kmene sekerou, osekané větve 

jsem nosil na hromady ke spálení. Později jsem odhrabával spadlé 

listí od kmene, a nahraboval na hromádky. 

Nové informace z oboru: Španělé jsou proslulí pouţíváním olivového oleje téměř všude, i 

bagety které dostáváme k obědu nejsou mazané máslem ale 

pokapané olivovým olejem. 

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: 

 

 
Strom Árbol 

 
List  Hoja 

 
Silnice Carratera 

 
Comido Jídlo 

 
Dţus Zumo 

 Mraky Clouds 

 Listy Leaves 

 Moucha Fly 

 Nádrţ Tank 

 Pásový dopravník Conveyor belt 
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7. den 
 

Datum: 9. 11. 2013 

Náplň práce: Navštívili jsme město Sevilla. 

Nové informace z oboru: Při prohlídce sevilly jsme narazili na pouliční ,,prodejce květin´´; 

Jde o lidi (většinou romky) které vám vnutí větvičku rozmarýnu 

nebo jiné byliny, vyvěští vám budoucnost z ruky, načeţ vás 

zkasírujou o 5€. 

Doprovodný program: Po příjezdu do Sevilly jsme došli ke katedrále, kde proběhl 

briefing a poté individuální prohlídka města ve skupinkách. Naše 

skupina si zaplatila sightseeing tour historickým autobusem, cesta 

trvala hodinu a 20 minut, prohlídka původně stála 17€, ale dostali 

jsme skupinovou slevu (11€ / osoba). Během ní jsme viděli 

mnoho zajímavých památek i nových staveb, například 

nemocnice: Hospital of the Blood nebo několik místních kostelů. 

Poté byl v 17.45 sraz opět u katedrály a odjezd do Martosu. 

Volnočasové aktivity: Po příjezdu do martosu byla večeře a poté jsem šel spát. 

Nová slovní zásoba:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hrad Castillo 

 
Zahrada Jardín 

 
Autobus Bus 

 
Formulář Formulario 

 
Slunce Son 

 Fontána Fountain 

 Dělo Cannon 

 Socha Statue 

 Kočár Shay 

 Zvon Bell 
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8. den 
 

Datum: 10. 11. 2013 

Náplň práce: Navštívili jsme město Granada. 

Nové informace z oboru: V kopcích nad granadou se nacházejí slumy nemajetné vrstvy 

občanů. 

Doprovodný program: Po příjezdu do Granady jsmě měli kafe a croissant, následovala 

cesta k místu srazu, ,,Plaza de Nueva´´, ta vedla okolo místní 

katedrály, naneštěstí zavřené, a přes několik uliček s obchody se 

suvenýry. Na Plaza de Nueva byl rozchod na přibliţně 1,5 

hodiny, poté jsme vyšli do Alhambry kde byla prohlídka paláce a 

zahrad. Měli jsme vtupenky na čas (14:30), protoţe si památkáři 

hlídají mnoţství lidí v paláci. Zajímavostí bylo, ţe památkáři 

vyţadují nošení batohu na břiše, abychom jím náhodou něco 

nerozbili.  Po ukončení prohlídky jsme měli opět volný čas do 

18:30. Poté odjezd zpět do Martosu.  

Volnočasové aktivity: Po příjezdu do Martosu byla večeře a poté jsem šel spát. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Kavárna Cafeteria 

 
Kříţ Cruz 

 
Brnění Armadura 

 
Buben Caja 

 
Lůţko Lecho 

 Lucerna Lantern 

 Balkón Balcony 

 Kaple Chapel 

 Semafor Stoplight 

 Brnění Armor 
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9. den 
 

Datum: 11. 11. 2013 

Náplň práce: Dnešní den probíhal na jiném pracovišti neţ předchozí dny, byli 

jsme v areálu firmy. První polovinu dne do oběda jsem okopával 

záhony rajčat a zaplevelenou plochu okolo příjezdové cesty. Po 

obědě jsme pomocí po domácku udělaného peckovače, peckovali 

olivy. 

Nové informace z oboru: Větve olivovníku jsou také plné oleje. 

Doprovodný program: Vypisování deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Návštěva marketu (bagety - 5ks 1€, balená voda 0,30€/1,5l), 

třídění fotek. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Století Siglo 

 
Zloděj Ladrón 

 
Rajče Tomato 

 
Plevel Maleza 

 
Motýl Mariposa 

 Benzínka Gas station 

 Zloděj Robber 

 Stodola Barn 

 Motyka Hoe 

 Sloup Pillar 
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10. den 
 

Datum: 12. 11. 2013 

Náplň práce: Vyhrabávání opadaného listí na hromady, shrabávání suché trávy 

ze svahu, osekávání mladých větví ze spodní části kmene. 

Nové informace z oboru: Španělská vláda se oproti české staví více odmítavě k tabákovým 

výrobkům, krabička cigaret tady v průměru stojí 4,50€ (140 kč), a 

na krabičkách jsou umístěny fotografie lidí po několika letech 

kouření. 

Doprovodný program: V odpoledních hodinách návštěva města Jaén. Zde jsme shlédli 

Hrad a bílý kříţ nad městem, zajímavé zde bylo ţe na kleci u 

osvětlení byly zamknuté zámky, a na nich fixy napsané jména, 

nejspíše pro štěstí. Po sjezdu dolů do města jsme viděli místní 

katedrálu, a Arabské lázně (baňos Arabes). Poté rozchod. Okolo 

19.30 odjezd z Jaénu. 

Volnočasové aktivity: Třídění fotek, vypisování deníku praxe. 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Pondělí Lúnes 

 
Úterý Martes 

 
Středa Miercoles 

 
Čtvrtek Jueves 

 
Pátek Viernes 

 Řada Line 

 Motorová pila Chainsaw 

 Pila Saw 

 Řetěz Chain 

 Skála Rock 
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11. den 
 

Datum: 13. 11. 2013 

Náplň práce: Návštěva města Ronda. 

Nové informace z oboru: Olivy mají velmi kladný vliv na lidský organismus. Díky svým 

detoxikačním účinkům hrají velkou roli v boji proti stárnutí, 

civilizačním a srdečním chorobám. 

Doprovodný program: Po dojezdu do města Ronda, byl rozchod a volná moţnost 

individuální prohlídky města. Byl jsem se podívat pod most 

sebevrahů, vedla tam pěkná hliněná cesta (místy dost úzká) a 

naskytlo se nám několik krásných výhledů. Později byl sraz a 

oběd (čočkový salát a masové řízečky).  Později jsme se byli 

podívat na další z místních městských výhledů na krajinu, na býčí 

arénu a prošli jsme si starou část města. 

Volnočasové aktivity: Po dojezdu z Rondy jsem šel spát. 

Nová slovní zásoba: 

 

 

 
Býk Torro 

 
Most Puente 

 
Sebevrah Suicidio 

 
Zmrzlina Helado 

 
Kostel Iglésia 

 Vodopád Waterfall 

 Stavidlo Floodgate 

 Přechod Crossing 

 Lavička Bench 

 Autobus (dálkový) Coach 
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12. den 
 

Datum: 14. 11. 2013 

Náplň práce: Dnes jsem motykou vykopával díry hluboké asi 15cm, ve 

vzdálenosti 1x1 metr od sebe, pro setí nových olivovníků. 

Nové informace z oboru: Doporučuje se olivy před podáváním pokapat olivovým olejem, 

získají tak lesk, zvýrazní barvu a neoschnou. 

Doprovodný program: Vypisování deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Návštěva města, třídění a úprava fotek. Při shromaţďování fotek 

jsem se dostal k počtu 1500 fotografií !  

 

Nová slovní zásoba: 

 

 
Modrá Blanco 

 
Zelená Verde 

 
Červená Rojo 

 
Černá Negro 

 
Hnědá Marrón 

 Díra Hole 

 Lopata Shovel 

 Dílna Workshop 

 Čerpadlo Pump 

 Ţárovka Bulb 
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13. den 
 

Datum: 15. 11. 2013 

Náplň práce: Osekávání mladých výhonů vyrůstajících ze spodní části kmene. 

A jejich vrstvení na hromady mezi řádky. 

Nové informace z oboru: Půda okolo olivovníků se pravidelně provzdušňuje kypřiči. 

Doprovodný program: Vypisování deníku praxe. 

Volnočasové aktivity: Balení a příprava na zitřejší odjezd. Uţ se těším domů. 

Nová slovní zásoba: 

 
Houpačka Columpio 

 
Ţelva Tortuga 

 
Akvárium Acuario 

 
Voda Agua 

 
Seznam Lista 

 Převodovka Transmission 

 Přístav Port 

 Maják Lighthouse 

 Poloostrov Peninsula 

 Zeď Wall 

Zpět (1. strana) 
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Evaluace  
 

Co se mi líbilo nejvíc: Asi nejvíc se mi líbilo město Granada, konkrétně Alhambra. 

 

Nejlepší momenty: Moţnost vidět všechny ty výhledy nad městy (Granada, Jaén, Ronda) 

 

Nejhorší momenty: Hrozná komunikace se španěly, téměř nikdo neuměl anglicky tak 

jsem se musel domlouvat omezenou znalostí španělštiny. 

 

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 

 

1 

 

Přínos pro jazykovou komunikaci 

 

1

 

Spokojenost s organizací praxe 

 

1 


