
Výběrové řízení na pracovní pozici Technolog – specialista 
zahradnické činnosti 

 
 
Pracoviště:   Podzámecká zahrada 
Datum zveřejnění: 01.11.2022 
Uzávěrka:  02.12.2022 
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr 
 
 

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. vypisuje výběrové řízení na 
pracovní pozici Technolog 

 
 
Pracovní náplň: 
Technolog – specialista sadovnické a zahradnické činnosti 

- podílí se na zajištění správy a údržby zahrady (odborná péče o vegetační prvky – 
květinové záhony, keřové skupiny, dřeviny; pomáhá při údržbě technických prvků 
v zahradě – cesty, kašny, mobiliář aj.) 

- obsluhuje malou i velkou zahradní mechanizaci 
- vyřizuje administrativu spojenou s nutnosti hlášení změn a péče o vegetační prvky 

(žádosti o kácení, závazná stanoviska v rámci postupů obnovy nebo změn v historickém 
objektu) 

-  s hlavním zahradníkem navrhuje technologické postupy pro péči, údržbu a úklid 
památkového objektu 

- podílí se na provozu a údržbě vodního systému v Podzámecké zahradě 
- má na starosti kompostování a veškeré pracovní úkony s tím související 
- podílí se na přípravě akcí, které zaměstnávající organizace pořádá 
- podílí se na zahradnických službách v rámci jiné činnosti 
- zajišťuje komplexní technologickou a materiálovou přípravu prováděných prací podle 

přesně stanovených postupů 
- podílí se na vývoji nových technologických postupů a uvádí je do praxe 
- zpracovává a určuje technologické postupy pravidelné údržby a obnovy zahrad ve 

spolupráci se zahradním architektem a vedoucími referátů správy zahrady 
 
Činnosti technologa v kontextu systematizace doplní činnosti a povinnosti zahradního 
architekta. Architektonická řešení a návrhy technologických opatření zahradního 
architekta bude realizovat a uvádět do praxe. 
 

Požadavky: 
- VŠ vzdělání zahradnického nebo příbuzného oboru 
- praxe v oboru vítána 
- výborná znalost českého jazyka 
- znalost min. 1 světového jazyka výhodou 
- zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, flexibilita, organizační a komunikační 

schopnosti 
- smysl pro diskrétnost a profesní loajalitu 
- trestní bezúhonnost 
- řidičský průkaz skupiny B a T 
- práce na PC (Word, Excel. aj.) 

 
Výhodou: 

- znalost oboru památkové péče výhodou 



- další dosažená profesní kvalifikace – ochrana rostlin, ošetřování a péče o dřeviny, 
práce ve výškách, obsluha drobného motorového nářadí, obsluha tlakových nádob atd. 
 

Nabízíme: 
- plat stanoven mzdovým řádem zapsaného ústavu 
- možnost osobního ohodnocení při dobrých pracovních výsledcích 
- pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování 
- místo výkonu práce - Podzámecká zahrada v Kroměříži – práce v zajímavém prostředí 

– péče o památky UNESCO 
- termín nástupu k 1.1.2023 /případně dle dohody/ 

 
V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete: 

- strukturovaný profesní životopis s adresou, číslem telefonu a e-mailem 
- motivační dopis 
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 
Požadované podklady zašlete prosím na e-mailovou adresu krupova.lenka@ado.cz nejpozději 
do 02.12.2022. Do předmětu uveďte: Výběrové řízení – Technolog specialista sadovnické a 
zahradnické činnosti. 
 
 
 
Kontakt: 
Ing. Lenka Krůpová, krupova.lenka@ado.cz., tel.: +420 775 890 551 
 
Adresa: 
Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. 
Sněmovní náměstí 1 
767 01 Kroměříž 
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