Asociace zahradnických
společenstev

České republiky (AZS ČR)
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A sociace
Z a hrad nických

AZS ČR sdružuje svazy a sdruže. ~ ,--"S=o"le",če",n~sl"ev
,,,-_
ní z oblasti zahradnictví - produkce
okrasných rostlin , školkařství, pěstování léčivých a kořeninovj'ch
rostlin. Jako zaštiťující organizace posiluje pozice svých člen ů
a jednotně prosazuje zám ě ry vztahujících se k celému zahrad·
nickému oboru.

AZS ČR v soulasné době zastupuje tato sdružení:
Svaz školkařů ČR, www.svaz-skolkaru.cz
Svaz květinářů a floristů

tR. www.svazkvetinaruafloristu.cz

Sdružení zahradnických center, www.szC.cz
Sdružení lesních školkařů ČR, www.lesniskolky.cz
Svaz zakládání a údržby

zeleně.

WWW.szuZ.cz

Český spolek perená řů, www.pereny.info

Sdružení pěstitelů a zpracovatel ů léčivých, aromatických
a kořeninových rostlin PELERO CZ, o.s., www.pelero.cz
Další informace najdete na
www.a-z-s.CZ

Zahradnická fakulta
Mendelovy univerzity
v Brně, se sídlem v lednici
ZF MENDELU reprezentuje vysoke
zahradnické vzdělávání a je instituci
s nejdelší tradici zahradnickeho
výzkumu a vzdělávání v ČR.
V roce 20 I S oslavila 30. výročí
vyhlášení samostatné fakulty.

Mendelova
univerzita •

VBrn~• •

•

Zahradnická
fakulta

Uskutečňuje bakalářské, magisterske a doktorske studium pro
všechny zahradnické obory. Pro výuku i výzkum jsou připraveny
ůčelově zařízené objekty (skleníky subtropických a tropických
rostlin, laboratoře, sklepní hospodářství, sortimenty okrasných
a užitkových rostlin, sady a vinice), učebny a oborová knihovna,
využívá se i vědecko-výzkumné pracoviště fakulty Mendeleum či
jedinečný zámecký park a krajina Lednicko-valtického areálu .

Další informace najdete na
www.zf.mendelu.cz
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MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

ČESKÉ KVĚTINÁŘSTVí

Česká květina

Sektor českého květinářství představuje stále rostoucí oblast
tuzemského zemědělství. Užití produktů květinářství, a to přede
vším záhonových a hrnkových rostlin, je čím dál více provázáno
s výsadbami městské zeleně, údržbou životního prostředí a samozřejmě v neposlední řadě se zpříjemněním prostředí našich

Tuzemské

domovů

Logo Česká květina může být použito pouze se souhlasem SKF
ČR výhradně na kvalitní rostliny, při jejichž pěstování je garanto-

květinářské produkty
tímto logem/ochrannou
známkou SKF ČR, jsou zárukou kvality,
původu a dalšího rozvoje květinářství.
označené

i pracovišť.

V roce 2014 byly v České republice vypěstovány květiny v hodnotě

váno dodržování norem, profesionální přístup k
razem na kvalitu a zdraví rostlin i ekologii.

Pro tuzemské květinářství je charakteristický rostoucí trend v pěstování záhonových a hrnkových rostlin, naopak
řezané květiny a zeleň se u nás pěstují minimálně a představují
hlavní část dovozů květin do ČR. Zahraniční obchod s květinami
vykazuje záporné hodnoty a dlouhodobě se pohybuje v rozpětí
2 - 2,5 mld. Kč, v roce 2014 dosáhlo saldo zahraničního obchodu
hodnoty 2,29 mld. Kč.

2 mld.

Kč.

pěstování

s

dů

Pod záštitou SKF ČR takto označují své nejlepší produkty
tuzemští pěstitelé okrasných květin:

tradiční

Agro Brno - Tuřany, a.s., www.agro-turany.cz
Azalea Chlumec s.r.o., www.azalea-chlumec.cz
Florcenter, s.r.o., www.florcenter.cz

Struktura květinářské produkce v ČR (v mil. Kč)
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informace o sektoru, včemě dotačních možností pro
pěstitele květin, lze nalén v Situační a výhledové zprávě Okrasné
rostliny, kterou pravidelně připravuje odbor rostlinných komodit
Ministerstva zemědělství a je zveřejněna na portálu www.eagri.cz.

spol. s r.o., www.pasic.cz

SINCO

Mělník

s.r.o., www.zahrsinco.cz

TU-Flor s.r.o., www.tuflor.cz
Ing. Václav Vondrovský, www.balkonoverostliny.cz
Zahradnictví Clnke Žatec S.r.O., www.zahradnictvicinke.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., www.vukoz.cz
František

Bauernčpl,

www.bauernopl.cz

Ing. Miloslav Flouma, www.flouma.cz
Školní statek Mělník. www.statek.zas-me.cz

Svaz květinářů a floristů
České republiky (SKF ČR)

Další informace najdete na

www.ceska-kvetina.cz

Podrobnější

SKF ČR zaštiťuje profesionální zahradníky - květináře. Byl založen v roce 1991 jako občanské sdružení. Dnes má svaz okolo
130 řádných členů a jeho hlavním cílem je posílení postavení
oborů květinářství a floristiky a růst odbornosti a informovanosti v teto oblasti.
SKF ČR je kolektivním členem Agrární komory ČR a má své
zástupce v profesní sněmovně Agrární komory. V rámci její
působnosti reprezentuje své členy ve vztazích ke státní správě
a ostatním odborným svazům a hájí jejich zájmy.
Svaz je aktivním členem Mezinárodní asociace zahradnických producentů AIPH a mezinárodní floristické organizace FLORINT.
Další informace najdete na

www.svazkvetinaruafloristu.cz

