
Možnosti floristických seminářů pořádané 

Ústředím Českého zahrádkářského svazu 

1. Floristický kurz základní 

Varianta A: 

Víkendový kurz zakončený Osvědčením o absolvování floristického kurzu 

Cena: 2950 Kč 

Termín: 9. - 10. 4. 2022 

Místo konání: Ústředí ČZS, Rokycanova 318/15, Praha 3 - Žižkov 

Podmínkou účasti na kurzu je členství v ČZS nebo členství ve SZO Floristický klub 

V ceně kurzu: práce lektora, rostlinný a technický materiál, Lexikon pro floristy, 

pracovní nůž, floristické nůžky, ubytování v prostorách Ústředí ČZS včetně 

základního občerstvení (káva, čaj, voda) 

Maximální počet účastníků: 9 (při vyšší účasti možná změna místa konání) 

Program kurzu: základní floristické techniky, vázání kytice do spirály, 

vypichovaná dekorace, techniky zpracování věnců 

Časový harmonogram: sobota 9:00 – 18:00, neděle 9:00 – 15:00 

Na tento kurz mohou ZO čerpat dotaci MZe z programu Propagace zdravého 

životního stylu prostřednictvím svého ÚS. Výše dotace je obvykle poskytovaná až 

do výše 50 % nákladů. 

Varianta B: 

Víkendový kurz zakončený Osvědčením o absolvování floristického kurzu 

Cena: 2950 Kč 

Termín: v závislosti na objednávce ZO, ÚS 

Místo konání: v prostorách, které zajišťuje ZO nebo ÚS v rámci ČR  

Po domluvě lze kurz pro ZO nebo ÚS uspořádat na Ústředí ČZS v Praze, které 

svým členům v tomto případě poskytuje ubytování a prostory pro pořádání kurzu 

zdarma. 



Podmínkou účasti na kurzu je členství v ČZS nebo členství ve SZO Floristický klub 

 

V ceně kurzu: práce lektora, rostlinný a technický materiál, Lexikon pro floristy, 

pracovní nůž, floristické nůžky 

V ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu a ubytování lektora – hradí pořádající 

ZO či ÚS 

Počet účastníků: min. 10 a max. 15 lidí 

Program kurzu: základní floristické techniky, vázání kytice do spirály, 

vypichovaná dekorace, techniky zpracování věnců 

Časový harmonogram: sobota 9:00 – 18:00, neděle 9:00 – 15:00  

Na tento kurz mohou ZO čerpat dotaci MZe z programu Propagace zdravého 

životního stylu prostřednictvím svého ÚS. Výše dotace je obvykle poskytovaná až 

do výše 50 % nákladů. 

• V rámci pořádání tohoto kurzu ve Vaší ZO či ÚS Vám zdarma dovezeme 

propagační materiál ČZS, který bude zahrnovat remitendu (starší vydání 

časopisu Zahrádkář), plakáty, brožury, dětskou propagaci (omalovánky, 

rozvrh hodin atd). 

• Na kurz je možné si navíc objednat propagační materiály z Ústředí viz. 

https://www.zahradkari.cz/czs/index.php?str=40 ale i technický a pracovní 

floristický materiál (nářadí, aranžovací hmota, nádoby, vázací lýko apod.) 

které Vám budou lektorem dovezeny. 

Tyto položky si hradí objednavatel v plné výši podle cen ČZS a 

subdodavatelských firem!!! 

2. Doplňkové kurzy na přání ZO či ÚS: 

Možnost volby nabízených témat, termíny podle dohody s lektorem kurzu (všední 

den i víkend) 

1. Svatební floristika 

2. Adventní věnce, girlandy, festony 

3. Dekorace slavnostních míst (svatby, pohřby, narozeniny) 

4. Téma na přání 

Dvoudenní kurz: 9:00 až 18:00 (oba dny) 



Počet účastníků: 10 až 15 lidí (u větších instalací až 20) 

Cena dohodou: podle stanoveného tématu, rozsahu prací a materiálního vybavení 

(možnost využití rostlinného materiálu z Vašich zdrojů). Náklady na lektora hradí 

pořádající organizace včetně cestovného za použití vlastního auta. 

Doprava: dodávka 13 Kč/km osobní, automobil 7 Kč/km včetně zpáteční cesty. 

Na tento kurz mohou ZO čerpat dotaci MZe z programu Propagace zdravého 

životního stylu prostřednictvím svého ÚS. Výše dotace je obvykle poskytovaná až 

do výše 50 % nákladů. 

3. Hodinový florista (pomoc při realizaci vašich výstav, 

slavností, plesů…) 

Délka trvání: min. 1 den a více (práce lektora 3000 Kč/den , asistent 2000 Kč/den)  

Náklady hradící objednavatel: 

• ubytování lektora/rů 

nákup a dovoz veškerého technického i rostlinného materiálu (+ režijní náklady) 

Doprava: dodávka 13 Kč/km osobní, automobil 7 Kč/km včetně zpáteční cesty 

• možnost zprostředkování zapůjčení inventáře (stojany, svícny, nádoby…) 

Na tento kurz mohou ZO čerpat dotaci MZe z programu Propagace zdravého 

životního stylu prostřednictvím svého ÚS. Výše dotace je obvykle poskytovaná až 

do výše 50 % nákladů. 


