
RAKOUSKO 2018 
11. 23. – 24. 3. 2018 

stáž v rámci programu ERASMUS+ 



PŘÍJEZD 

Do Vídně jsme dorazili kolem půl čtvrté a na zastávce Heiligenstadt jsme hodinu čekali na náš vlak do Langenlois. 
Do Langenlois jsme dorazili kolem půl sedmé. Nejdříve jsme si dali naše věci do pokojů a poté jsme šli na večeři. Všechno 
proběhlo hladce a v klidu jsme se zabydleli. 
 



UBYTOVÁNÍ A AREÁL ŠKOLY 



1.DEN 

Areál školy a 
stanoviště naší první 
práce 

Pondělí 



Zahrady školy 

Cvičný koutek s 
náhrobními kameny 



2.DEN Úterý 

Odpolední procházka 

Rozdělili jsme se do dvojic. Jirka a Naty zůstali u školy a já s Gabčou jsme jeli na kole do Haindorfu. 
V Haindorfu jsme celé dopoledne přepichovaly. Naty s Jirkou odlisťovali v areálu školy. 



3.DEN 
Dopoledne jsme zůstali pohromadě a jeli do Haindorfu, kde si nás vzal na 
starost Andreas. Plnili jsme sadbovače a poznávali jsme rostliny.  
Odpoledne jsme já s Gabčou stříhaly uschlé rostliny a hrabaly listí a Jirka s 
Natkou plnili výsevní truhlíky, přepichovali a stěhovali rostliny. 

Středa 



4.DEN 
Ráno jsme se zase rozdělili a já s Gábinou jsme dopoledne stříhaly uschlé rostliny a prostříhávaly 
keře. Odpoledne jsme pak odstříhávaly nepotřebné větvičky z Platanů. Jirka a Naty přepichovali 
rajčata. 

Čtvrtek 

Řez platanů 

Stříhání suchých 
rostlin 

Přepíchaná rajčata 



5.DEN 
Dnes jsme zůstali všichni pohromadě a vydali se pěšky kvůli nepříznivému počasí do Haindorfu. 
Dopoledne jsme se věnovali činnostem generativní a vegetativní množení rostlin – plnili jsme 
sadbovače, přepichovali a seli semínka. Odpoledne jsme dělali skoro stejnou práci a nakonec 
jsme uklízeli celé středisko. 

Pátek 

Semínka 
Stimulátor (pudr pro lepší růst) 

Květiny pěstované na řez 



6.DEN Sobota 

Výlet do Vídně 

Hofburg 

Vídeňská opera 

Nákupní centrum 



Vídeň 

Naše kola po návratu z 
Vídně 



7.DEN Neděle 
V neděli jsme se rozhodli odpočívat a odpoledne jsme se šli projít do města. 
 

Náměstí v Langenlois 



8.DEN 

• Praxe - množení rostlin, přepichování (rajčata,cannabis) 
 

Pondělí 

Přepíchaná rajčata 



9.DEN 

• Přesazovali se kany a jiřinky, samozřejmě jsme se po obědě dostali i k 
přepichování 

Úterý 

Přesazování 



10.DEN 
• Ve středu testoval náš mentor Andreas Kovac naše dovednosti  -

generativní a vegetativní množení  
• Po obědě jsme do Pelargonií vpichovaly špejle 

Středa 

Plnění sadbovačů 

Vpichování špejlí 



11.DEN 

• Přesazování rajčat a koriandru a samozřejmě přepichování 

Čtvrtek 

Přesázená rajčata 
Koriandr 



12.DEN 
• Ráno jsme se dostali k práci,která pro nás byla skvělá zkušenost,měli 

jsme možnost si vyměřit a vlastnoručně pokládat chodník 
• Po obědě jsme se vrátili k přepichování a hodnocení jednotky z 

generativního a vegetativního množení rostlin 

Pátek 

Hala pro trénink pokládání 
dlažby a chodníků 



Kittenberger 



Loisium 



Nejlepší momentky 



13.DEN-Odjezd 
• Tyhle dva týdny pro nás všechny byly naprosto neuvěřitelné! 
• Získali jsme skvělé zkušenosti v zahradnictví a spoustu nových přátel, 

kteří nám doteď zůstali. 
• Na dny v Langenlois nikdy nezapomeneme a chceme poděkovat 

projektu Erasmus+, že nám dal možnost se stáže zúčastnit. 
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