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PROPOZICE 
Finále Floristické soutěže 

2022 
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 

 

200. výročí narození  
Gregora Johanna Mendela 

otce genetiky 
 

dekorace a květiny tvořené pro příležitost Mezinárodní konference 
pořádané k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela 

 

 

Termín soutěže: 30. 9. 2022 
Místo konání: výstava Flora Olomouc – Hortikomplex, pavilon A 
Začátek soutěže: 10:00 hodin 
Vyhlášení výsledků: 14:00 
  

Kategorie:   
ŽÁK  žáci základních škol  
JUNIOR – studenti středních škol 
SENIOR – od 20 let výše, musí být člen ČZS a nesmí být profesionál  
 
Důležité kontakty: 
Garant soutěže: 
Mgr. Vlasta Ambrožová, tel: 731 616 535, e-mail: vlasta.ambr@seznam.cz 
Informace k soutěži, organizace: 
Ing. Jana Lapáčková, tel: 770 602 120, e-mail: lapackova@zahradkar.org 
Konzultant k propozicím, organizace: 
Zdeněk Kupilík, tel. 604 237 593; e-mail: z.kupilik@seznam.cz  
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Během sout ěže není povoleno využívat vlastní rostlinný ani dop lňkový 
materiál, pouze ná řadí! 

PROPOZICE SHODNÉ PRO KATEGORII  ŽÁK,  JUNIOR I SENIOR 

Úkol č. 1: „Dárková kytice“  

Soutěžní čas 60 minut  

Téma Dárková kytice pro p ředsed ající kongresu  

Typ práce Vázaná kytice  

Popis úkolu Soutěžící vytvoří vázanou kytici 

Tvar/velikost Tvar kulatý, velikost libovolná 

Technika Vázání do spirály 

Požadavky 
Kytice by měla být kulatá - pohledová ze všech stran. Trvanlivost 
dekorace musí být min. 3 dny. 

Materiály 

Veškerý materiál bude zajištěn organizátorem soutěže, včetně 
vázy pro její následnou prezentaci (proporce a úvazek kytice by 
měly korespondovat s vázou připravenou na soutěžních stolech 
před započetím soutěže). 

 

Úkol č. 2: „Výzdoba řečnického pultu“  

Soutěžní čas 60 minut  

Téma  Vypichovaná dekorace určená na řečnický pult  Mezinárodní 
konference 

Typ práce Vypichovaná dekorace do aranžovací hmoty 

Popis úkolu 
Soutěžící vyhotoví vypichovanou dekoraci libovolného tvaru 
(kulatá/vertikální) a velikosti  

Požadavek 

Nádobu (laboratorní sklo), aranžovací hmotu a veškerý rostlinný 
materiál zajistí organizátor soutěže. Výsledná dekorace by měla 
být pohledová ze všech stran, splňovat proporce vůči nádobě a 
nárokům na použitelnost. 
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Trvanlivost dekorace musí být min. 3 dny. 

Tvar/velikost 
Tvar libovolný, velikost úměrná velikosti nádoby i velikosti stolu 
(rozměry pultu: výška 98 cm x šířka 86 cm x hloubka 46 cm) 

Technika Vypichovaná dekorace 

Materiály 
Všechen rostlinný, technický a dekorační materiál zabezpečí 
organizátor soutěže 

 
 


