ZAHRADNICKÉ PUTOVÁNÍ 2018
aneb
Za krásami zahradnického oboru
Vydejte se na poutavou cestu po výjimečných zahradnických firmách
a institucích situovaných severozápadně od Prahy. Objevte běžným očím skrytá
místa, kde zrají kvalitní jahody, vznikají nápaditá floristická aranžmá, pěstují se
květiny a dřeviny pro zahrady i parky a kde se také formuje mladá zahradnická
generace.
Tvořte, soutěžte, ochutnávejte, bavte se…
Poznejte rovněž vynikající zahradnické osobnosti tří či čtyř generací.
V krátké anketě vám představujeme několik odborníků, zastupujících firmy a instituce, které
tuto akci spolupořádají:

Ing. Jiří Horák
SEMPRA PRAHA a.s.
ředitel firmy

1. Proč jste se stal zahradníkem?
Moji rodiče mě vedli od mala k zemědělství a měli jsme doma krásnou zahrádku.
Proto jsem se již jako malý rozhodl být zahradníkem.
2. Která ze zahradnických osobností Vás nejvíce ve Vaší profesní dráze ovlivnila?
Bylo jich více: pan Peňáz – Školky Litomyšl, Ing. Tvrzník a Ing. Hurych z mělnické
školy, dále doc. Machovec a Ing. Nachlinger.
3. Jaké odvětví širokého zahradnického oboru je Vám nejbližší?
Mám rád zahradnický obor jako takový, ale v poslední době květinářství.
4. Která zahradnická činnost Vás nejvíce baví?
Svazová činnost a práce pro obor.
5. Kterou květinu/dřevinu máte nejraději?
Orchideje a růže, ale líbí se mi všechny.
6. Čím vším Vás zahradnická práce obohacuje, co Vám dává i bere?
Je to velmi tvůrčí práce a dala mi v životě vše. Je pro mě zaměstnáním i koníčkem.
7. V čem vyniká firma či instituce, v níž působíte?
Šlechtění drobného ovoce a pěstování hortenzií.
8. Jak si představujete Vaše zahradnické odvětví za 20 let?
Věřím, že v rozkvětu a v ocenění.

Ing. Pavel Kafka
ARBOEKO s.r.o.
jednatel a spolumajitel firmy

1. Proč jste se stal zahradníkem?
Vyrůstal jsem v zahradnické rodině v blízkosti podniku Sempra a přestože mě
rodiče od oboru dokonce i trochu odrazovali, zahradnický obor mne zajímal, bavil
a oslovil pro celý život.
2. Která ze zahradnických osobností Vás nejvíce ve Vaší profesní dráze ovlivnila?
Můj otec František Kafka, v raném mládí skvělá skupina zahradníků v podniku
Sempra Kadaň - Ing. Nachlinger, Ing. Dračka, p. Frydrych, na střední škole manželé
Kubíčkovi, na vysoké škole při zahraničních stážích rakouský školkař Franz
Praskac a v praxi nizozemský manažer Ton Vogels.
3. Jaké odvětví širokého zahradnického oboru je Vám nejbližší?
Zahradnický obor je krásný obor, ale školkařství má své extra kouzlo. Když
vypěstujeme vzrostlou lípu, kterou pak lidé někde vysadí, tak tu bude ještě
po mnoho dalších generací.
4. Která zahradnická činnost Vás nejvíce baví?
Manažerská činnost ve vedení firmy a spolupráce se skvělými kolegy z týmu.
5. Kterou květinu/dřevinu máte nejraději?
Strom dřezovec, je to odolný, krásný a bujný strom.
6. Čím vším Vás zahradnická práce obohacuje, co Vám dává i bere?
Spolupráce se skvělými lidmi z oboru. Výsledky naší práce jsou vidět na každém
kroku, ve městech, v obcích, na rodinných zahradách, tam všude se nachází naše
výpěstky.
7. V čem vyniká firma či instituce, v níž působíte?
Začínali jsme pár let po revoluci zcela od nuly na „zelené louce“, nyní patříme
k významným „hráčům“ ve střední Evropě v oblastí pěstování okrasných dřevin.
To je pro náš tým hodně motivující skutečnost.
8. Jak si představujete Vaše zahradnické odvětví za 20 let?
Asi hodně moderně, bude v něm pracovat možná méně lidí a více mechanizace
a robotů. Ale bez stromů a dřevin se naše planeta rozhodně neobejde, zahradnický
obor je rozhodně perspektivním oborem.

Ing. Jindřiška Hetyková
Školní statek Mělník
vedoucí střediska
1. Proč jste se stala zahradnicí?
Má matka pracovala celý život v zahradnictví. Když jsem byla malá, chodila jsem za
ní do skleníků. V květinářství se mi líbilo, tak jsem po základní škole šla na
zemědělskou školu obor zahradnictví. Po jejím absolvování jsem nastoupila na
Školní statek Mělník do květinářství, kde pracuji dodnes. Moje práce je i mým
koníčkem.
2. Která ze zahradnických osobností Vás nejvíce ve Vaší profesní dráze ovlivnila?
Nejvíce mě ovlivnila má matka, která mi byla i příkladem. Když jsem psala
bakalářskou práci na vysoké škole, seznámila jsem se s Ing. Votrubou z Průhonic.
Udivilo mě jeho ohromné množství znalostí. Tento muž je opravdovým odborníkem.
3. Jaké odvětví širokého zahradnického oboru je Vám nejbližší?
V zahradnickém oboru pracuju celý život v květinářství. Jako vedoucí střediska
Mělník mám na starosti více oborů, snažím se například více porozumět
vinařskému provozu, což není vůbec jednoduché.
4. Která zahradnická činnost Vás nejvíce baví?
To není lehká odpověď. Je přeci nádhera, když zasadíte sazenici do květináče a
pozorujete ji, jak roste. Pak se objeví poupě a zákazníci již nedočkavě procházejí
mezi stoly a hledají, kde se objeví barva květu.

5. Kterou květinu/dřevinu máte nejraději?
Nemám vyhraněnou nějakou konkrétní květinu. Mám ráda květiny všeobecně. Líbí
se mi pěkné truhlíky na oknech, květiny na terasách.
6. Čím vším Vás zahradnická práce obohacuje, co Vám dává i bere?
Zahradnická práce mi dává radost, když vidím kus odvedené práce. Je radost, když
během týdne je skleník prázdný a květiny v obchodech. Když jdete třeba po
Zahradnictví Líbeznice a tam si zákazník nese námi vypěstované květiny. Vadí mi,
že na rozdíl u nás není zahradničina příliš doceněná. V zahraničí jsou lidi větší
vlastenci a přednostně kupují rostliny v dané zemi vypěstované. Tady koukají
hlavně na cenu a kupují především levnější věci, často i na úkor kvality. Hodně se
teď květiny i zelenina dovážejí z Polska. Polské květiny v obchodech bývají často
napadené různými chorobami a škůdci. To mi vadí.
7. V čem vyniká firma či instituce, v níž působíte?
Školní statek Mělník vyniká především vynikajícím vínem, za které sbíráme spousty
ocenění. Letos máme dvě vína v Salonu vín, kde jsou ty nejlepší vína z Čech i
Moravy. Popularitu si získává i bedýnkový prodej zeleniny, kdy si přihlášení
zákazníci můžou jednou za dva týdny zakoupit bedýnku se sezónní zeleninou, která
se u nás v daném období vypěstuje. I naše květiny si našly své zákazníky. Jsou
vypěstovány poctivě, dáváme jim veškerou péči a od nás odcházejí na trh
napěstované a zdravé.
8. Jak si představujete Vaše zahradnické odvětví za 20 let?
Všude je vidět pokrok. Když jsem začínala, dělalo se všechno ručně, míchaly se
substráty. Dnes se sadba nakoupí, substráty se prodávají namíchané pro danou
kulturu, značnou úsporou je pro nás hrnkovací stroj. Občas se jedu i někam
podívat, abych sledovala vývoj v zahradnictví. V některých zahradnictvích je to tak
zmodernizované, že už to tam vypadá jako ve fabrice. To mě úplně přepadne úzkost.
Ale nové metody se zavádějí všude a pokrok nezastavíš.

Ing. Petra Křížová
Česká zahradnická akademie Mělník
středoškolská učitelka odborných předmětů
1. Proč jste se stala zahradnicí?
Odjakživa jsem věděla, že budu zahradnice, nikdy jsem nechtěla dělat nic jiného.
Přivedla mne k tomuto povolání moje maminka, která je zahradnice.
2. Která ze zahradnických osobností Vás nejvíce ve Vaší profesní dráze ovlivnila?
Nemohu uvést jen jedno jméno, měla jsem ve svém životě štěstí a potkala se s mnoha
profesionály v našem oboru. Nejvíce si cením zkušeností, které mi předala paní
Jarmila Pejpalová, přední česká floristka, dále pak úžasný člověk profesor
Ing. Čestmír Tvrzník a Ing. Jaromír Groušl, kteří mne učili na ČZA Mělník.
A především nesmím zapomenout na svého manžela Romana, který mne vždy v mé
práci podporoval a stále podporuje.

3. Jaké odvětví širokého zahradnického oboru je Vám nejbližší?
Tak to je těžká otázka, miluji zahradničinu jako takovou, ale mojí láskou je vinařství
a floristika.
4. Která zahradnická činnost Vás nejvíce baví?
Mám-li vybrat pouze jednu, musím říct, že mne nejvíce baví práce ve vinici – zelené
práce, řez révy – práce na čerstvém vzduchu.
5. Kterou květinu/dřevinu máte nejraději?
Všechny, nemám žádnou nejoblíbenější, mám ráda přírodu takovou, jaká je,
s květinami, dřevinami i plevelem.
6. Čím vším Vás zahradnická práce obohacuje, co Vám dává i bere?
Mám to štěstí, že má práce je mým koníčkem, a to ve všech ohledech. Zahradnictví je
krásný obor, schovává v sobě mnoho možností uplatnění. Já jsem například
skloubila zahradnictví a učitelství, což byl vždy můj sen.
7. V čem vyniká firma či instituce, v níž působíte?
Působím již skoro 12 let jako učitelka odborných předmětů na ČZA Mělník
a jsem jejím hrdým absolventem. Mělnická zahradnická škola je jednou
z nejstarších u nás, má úžasnou historii a dala našemu oboru mnoho skvělých
zahradníků a mým cílem je, aby tomu tak bylo i nadále. Zahradnictví je opravdu
krásný obor, navíc s velkými možnostmi uplatnění.
8. Jak si představujete Vaše zahradnické odvětví za 20 let?
Ještě modernější, ještě zajímavější a stále tak krásné.

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbezníce s. r. o.
jednatel a společník
1. Proč jste se stal zahradníkem?
Já vlastně nejsem zahradník, ale ekonom. Což neznamená, že o zahradničení
nic nevím: už jako kluk jsem dědovi a tetě pomáhal při pěstování rostlin a jezdil
s nimi na trh. Byla to dobrá a ne úplně jednoduchá škola, ale učím se vlastně pořád,
a tak snad můžu říct, že by mě málokterý absolvent zahradnické školy „strčil
do kapsy“. Dá se říct, že dneska dělám něco podobného jako tenkrát: moje práce
spojuje zahradnické znalosti s těmi obchodnickými.
2. Která ze zahradnických osobností vás ve Vaší profesní dráze nejvíc ovlivnila?
Vynechám teď známá jména a zmíním člověka, o kterém jsem už mluvil: svého dědu.
Ani on nebyl vyučený zahradník, ale o kytkách toho věděl tolik, že jsem ho tenkrát
obdivoval – a obdivuju ho vlastně dodneška. Snad by byl spokojený, že to semínko,
které kdysi zasel do mojí hlavy, vyklíčilo...

3. Jaké odvětví širokého zahradnického oboru je Vám nejbližší?
To, které jsem vystudoval – obchod. Vím, že vypěstovat krásné rostliny není lehké,
ale prodat je, to bývá leckdy ještě těžší. V zahradním centru musíme zvládnout oboje
– a když vidím spokojeného zákazníka, který si odnáší svůj květinový úlovek, jsem
spokojený i já.
4. Která zahradnická činnost Vás nejvíc baví?
Cestování. Sice se neučí na zahradnických školách, ale je to užitečná věc. Jako členové
Mezinárodní asociace zahradních center se dostaneme do mnoha zemí a nápady
a zkušenosti, které si od tamních kolegů přivážím, jsou často k nezaplacení. A abych
nezapomněl, je to docela příjemný způsob, jak trávit čas...
5. Kterou květinu nebo dřevinu máte nejraději?
Nedokážu jmenovat jeden druh nebo odrůdu. Ale troufám si říct, že vidím dobré
řemeslo a snad i lásku, kterou do té letničky, trvalky nebo stromu někdo vložil.
A pohled na takovou kytku mi pokaždé udělá radost.
6. Čím vším Vás zahradnická práce obohacuje, co Vám dává i bere?
Dává mi každodenní setkání s lidmi, kteří rozumějí své práci, s lidmi, kterým jsme
– doufám – udělali radost, a taky se spoustou hezkých rostlin. A bere mi čas, strašnou
spoustu času. Ale jinak to asi nejde, když něco chcete dělat pořádně.
7. V čem vyniká firma, v níž působíte?
Troufám si neskromně tvrdit, že umíme dvě věci. Zaprvé najít řešení na míru – tedy
že dokážeme zjistit, co přesně ten který zákazník chce a potřebuje. A zadruhé
– dokážeme mu to dodat od A až do Z. To znamená, že mu umíme pomoci tak,
aby si kus oraniště proměnil v zahradu, kde je radost být a ta radost mu pak vydržela
spoustu let.
8. Jak si představujete zahradnické odvětví za dvacet let?
Říká se, že během příštích pěti let se náš obor změní víc než za předchozích dvacet,
takže hádat, co bude za dalších dvacet let, je spíš sci-fi než kvalifikovaná prognóza.
Kdybych se o to měl pokusit, pak si tipnu, že se k nepoznání změní prodej,
komunikace s lidmi i uvažování a požadavky zákazníků. Ale jedním jsem si jistý:
kytky budou pořád kytkami a žádní roboti ani aplikace je nenahradí.

Bc. Milan Hanč
Jahodová farma Vraňany
majitel firmy

1. Proč jste se stal/a zahradníkem?
Už od dětských let jsem měl velmi blízko k přírodě a nejvíce mě už v tuto dobu
uchvátilo ovocnářství. Svůj volný čas jsem věnoval pěstování
zeleniny
na zahradě rodičů a prarodičů. Práce a pobyt na zahradě mě naplňovala.

2. Která ze zahradnických osobností Vás nejvíce ve Vaší profesní dráze ovlivnila?
Ovlivnilo mě hned několik zahradníků – ovocnářů, např. Ing. Jan Matoušek
z ovocnářství v Blahoticích, bývalý předseda OUČR pan Ing. Jaroslav Muška,
vysokoškolský profesor pan doc. Ing. Josef Sus, CSc. a ovocnář – bývalý
předseda UOSR pan Ing. Zdenek Kroc.
3. Jaké odvětví širokého zahradnického oboru je Vám nejbližší?
Mám rád zahradnický obor celkově, ale nejvíce radosti mi dělá ovocnářství.
4. Která zahradnická činnost Vás nejvíce baví?
Vymýšlet nové postupy v pěstování a posouvat zahradnictví dopředu.
5. Kterou květinu/dřevinu máte nejraději?
Mám rád květiny a nejblíže mám samozřejmě k ovocným dřevinám a jahodníku.
6. Čím vším Vás zahradnická práce obohacuje, co Vám dává i bere?
Moje práce je pro mě vším, prací i koníčkem. Nejlépe strávený volný čas
je pro mě na polích a ve fóliovnících. Odměnou jsou pro mě spokojení zákazníci.
Dává mi hodně energie a nic nebere.
7. V čem vyniká firma či instituce, v níž působíte?
Naše firma patří mezi největší producenty čerstvých jahod a jahodových sazenic
v ČR.
8. Jak si představujete Vaše zahradnické odvětví za 20 let?
dosahováním vysokých výnosů
Ovocnářství bude více automatizované s
v krátkém čase životnosti ovocných sadů. Věřím, že se tento obor bude neustále
rozšiřovat a bude u obyvatelstva ceněn.

***
Těšíme se proto na shledanou při Zahradnickém putování 2018, kde se dotknete nejen
bohaté minulosti a žhavé přítomnosti zahradnictví, ale odhalíte i další perspektivy
tohoto různorodého a zároveň krásného oboru.

