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FLORISTIKA 3.U PRODAVAČKY 

24.3. 2020  

Přepsat a zpracovat do sešitu Floristiky 

 

SVATEBNÍ FLORISTIKA: 

VYPICHOVANÁ SVAT. KYTICE DO DRŽÁKU  
- vybereme vhodné květiny  

- použijeme držák nebo stojan na kytici  

- začneme vypíchávat kostru kytice (okrajové body) 

- dodržujeme velikost a její tvar  

- hlavní květiny doplníme jemnější strukturou květů 

- jemné materiály necháme volně splývat z kytice 

- vyplníme prázdné prostory, aby byla aranž. hmota zakrytá 

- zkontrolujeme výsledný tvar a dle potřeby upravíme  

- kytici uskladníme do chladného prostoru  

- květiny můžeme rosit nebo používat přípravek proti odpařování vody z květin  

- při předání vysvětlíme jak s kyticí zacházet  

 

 

OTÁZKA: Jaký materiál zvolíte při vypichování svatební kytice (i barevnost)? 

 

 

 

ZNALOSTI Z ESTETIKY: 

BARVA 
- podle svatební kytice (typologie nevěsty) 

- roční období 

- barvy prostor 

 

1. Barvová typologie nevěsty – nevěsta ví o typologie barev od své vizážistky  

- zapotřebí udělat alespoň základní do studeného teplého typu  
 

STUDENÝ                 TEPLÝ 
- ZIMA                              -   PODZIM 

- LÉTO                               -   JARO 
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BOD                                              LINIE 
1. ve středě                                                       1. horizontální 

2. mimo střed                                                   2. vertikální 

3. vedle sebe                                                     3. šikmé (diagonální) 

4. v řadě                            

5. rozložený na ploše 

   

 

 

              TVAR KYTIC: půlkulatý, kulatý, trojúhelník, ovál, obrácená kapka, čtverec 

 

              DRUH KYTIC: půlkulatá, koule, vodopád, vějíř, homole 

 

 

HLAVNÍ TECHNIKY: 
- vázání, vypichování, lepení, upevňování na drát 

 

TECHNIKA VYPICHOVÁNÍ – do srdce, do koule, z hmoty do držáku 

 

HLAVNÍ TECHNIKA VÁZÁNÍ – přirozené stonky 

                                                     prodloužené stonky  

                                                     kombinované (přirozené i prodloužené) 

 

 

 

KRITÉRIA: 
- barva svatební kytice 

- barvená typologie nevěsty 

- oblečení ženicha (košile, kravata atd.) 

 

BARVA ŠATŮ NEVĚSTY 

- bílé šaty – bílá neutrální barva, může být jakákoliv barva květin 

- šampaň, vanilkové, krémové šaty – vhodné kombinovat s jemnými pastelovými barvami, 

broskvová, světle růžová, světle lila, lososová 

- jiná barva – vždy zohledníme, jestli jde o barvu studenou nebo teplou a k ní volíme 

vhodnou barvu květin 

 

 
OTÁZKA: Jaké jsou další floristické svatební dekorace? Vyjmenuj a popiš alespoň jednu z nich. 

 
 

 

 


