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Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva je zařazena do programu  
Rodinného stříbra Ústeckého kraje a probíhá v rámci Děčínských slavností.

50. ročník soutěže bude probíhat v prostorách areálu SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda

soutěž: 14.–15. 9. 2021
galavečer: 15. 9. 2021 od 19 hodin 
výstava: 16.–19. 9. 2021
místo konání: areál SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda
vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc
 Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,  
 Děčín – Libverda

Kategorie
ŽÁK  žáci základních škol bez omezení věku s nominací z celostátního kola floristické 

soutěže Českého zahrádkářského svazu.

JUNIOR  studenti středních zahradnických škol a učilišť bez omezení věku (na vlastní žádost 
mohou soutěžit v kategorii seniorů).

SENIOR  profesionální floristé, zaměstnanci zahradnických firem a květinových prodejen, 
studenti vysokých škol, studenti se speciálním zahradnickým vzděláním (studenti  
VŠ mohou podat žádost organizátorovi o zařazení do kategorie JUNIOR, žádost 
bude posouzena organizátorem).

HOBBY  online soutěž pro všechny. Propozice pro kategorii HOBBY vyjdou online  
na facebookové stránce Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR, kde bude  
soutěž v kategorii HOBBY probíhat.

VÍtĚZStVÍ V Kategorii ŽÁK, JUNior a SeNior
Vítězem jednotlivých kategorií se stanou soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů v soutěži,  
a to bez ohledu na státní příslušnost, a všechna ocenění spojená s vítězstvím jsou jim bezvýhradně určena.

VÍtĚZStVÍ V Kategorii HoBBY
Vítězem kategorie se stane soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů v podobě lajků v soutěži, 
a to bez ohledu na státní příslušnost, a všechna ocenění spojená s vítězstvím jsou mu bezvýhradně určena.  

titUL MiStr FLoriSta ČeSKÉ rePUBLiKY V Kategorii ŽÁK, JUNior a SeNior
Titul Mistr florista České republiky v jednotlivých kategoriích získá český státní příslušník s nejvyšším 
počtem bodů získaných v soutěži.

Oslavíme jubilejní ročník barvami, 
které budou hýřit celou soutěží. 
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PodMÍNKY NoMiNace Na MeZiNÁrodNÍ FLoriSticKÉ  
SoUtĚŽe VYHLašoVaNÉ orgaNiZacÍ FLoriNt
Podmínky pro nominaci na mezinárodní soutěže vyhlašované organizací Florint najdete  
na webových stránkách SKF ČR www.svazkvetinaruafloristu.cz ve složce O nás, pod kategorií 
Soutěže a podmínky. Pravidlům prosím věnujte pozornost vždy před konkrétním ročníkem 
Děčínské kotvy. Nominace na EUROPA CUP či EUROFLEURS schvaluje členská schůze  
SKF ČR na návrh jeho předsednictva. Na nominaci do mezinárodní floristické soutěže  
pramenící z Mistrovství floristů ČR neexistuje právní nárok.

 
PrograM SoUtĚŽe
ÚTERý – 14. zÁří 2021

9.15–9.45  Oficiální zahájení soutěže

10.00–16.30  Kategorie Senior a Junior 
PROTI SOBĚ, PŘESTO SPOLU – svatební dekorace pro nevěstu  
MNOHO TÓNŮ – kytice 
NAD HLAVOU – překvapení

STřEDa – 15. zÁří 2021

9.30–12.30 Kategorie Senior a Junior 
 VŠECHNY BARVY DUHY – brána, oblouk duhy

 Kategorie ŽÁK 
 Barvy pro Děčínskou kotvu – květinová mísa na slavnostní tabuli
 Tón v tónu aneb barva mnohokrát jinak – vázaná kytice

14.00–16.00 Květinová show – Tomasz Max Kuczyński

19.00–1.00  Galavečer – slavnostní vyhlašování výsledků hlavní soutěže, kulturní program

16.–18. 9. 2021 9.00–17.00 Výstava soutěžních prací

19. 9. 2021 9.00–15.00 Výstava soutěžních prací

Výstava soutěžních prací je součástí Zemědělské výstavy Libverda 2021.

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva v závislosti  
na aktuálních okolnostech. Detailní charakteristika jednotlivých soutěžních úkolů je rozpracována  
v části Propozice hlavní soutěže.
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důLeŽitÉ KoNtaKtY

SŠzaze a. E. Komerse (přihlášky, ubytování, stravování):

Ing. Olga Hlavacká Fojtíková, +420 604 935 694
 Střední škola zahradnická a zemědělská a. E. Komerse Děčín – Libverda,  
Českolipská 123, Děčín 27, 405 02, +420 412 524 692 
hlavacka@libverdadc.cz, www.decinska-kotva.cz

Svaz květinářů a floristů ČR (propozice, program, PR):

Michaela Pichlová, +420 777 182 381
Svaz květinářů a floristů ČR, U Topíren 860/2, 170 00, Praha 7
tajemnik.skf@seznam.cz, www.svazkvetinaruafloristu.cz 
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