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Skupiny květin

• Interiérové květiny (hrnkové rostliny)

• Květiny k řezu (skleníkové, exteriérové)

• Exteriérové květiny (letničky, trvalky, 

cibuloviny, balkónové květiny)

















1. Produkce

a) řezaných květů a řezané zeleně

b) hrnkových květin ozdobných květem  nebo listem

c) balkónových a záhonových květin

d) osiva, cibulí a hlíz, mladých rostlin

2. Odbyt a obchod s květinami

3. Vazačství a aranžování květin (floristika)

4. Šlechtění květin

5. Květinářské poradenství a výzkum

6. Realizace květinových výsadeb (projekce, realizace)

7. Zpracování rostlinného materiálu pro další využití (sušení, barvení)

8. Květinářské výstavnictví

Činnosti květinářské výroby





















Současný stav produkce květin 

ve světě

Největším světovým producentem květin a 
školkařských výpěstků je Čína, mezi další velké 
hráče pak patří USA, Nizozemsko a Japonsko. 

V EU se v roce 2017 vypěstovala třetina všech 
květin a téměř 40 % školkařských výpěstků.



Současný stav produkce květin 

v Evropě

Největšími producenty jsou Nizozemsko, 
Německo a Itálie, které disponují téměř 70 % 

evropských pěstebních ploch. Dále pak Francie, 
Velká Británie a Polsko.



Současný stav produkce květin 

v ČR

• V současné době následuje stagnace 

nebo mírný růst výroby

• Předpokládaný trend ve vyšší produkci 

záhonových a balkónových květin







Oblasti produkce květin

• Světová centra květinářství v klimaticky příznivých 

oblastech

– Jižní Amerika (Kolumbie, Ekvádor, Chile, Peru, 

Bolívie)

– Afrika (Keňa, Zimbabwe, Etiopie)

– Evropa (Španělsko, Itálie, Turecko)

• Evropská pěstitelská centra

– přímořské oblasti (Nizozemí, Francie, Německo)

• Česká republika

– problémové klima, příliš kontinentální (extrémní 

výkyvy)





Podmínky produkce květin

• Přírodní 

– nadmořská výška, utváření terénu, proudění 

vzduchu, světelné podmínky, zdroj vody

• Ekonomické

– lokalita, blízkost spotřebitelů, vhodná pracovní 

síla





Aktuální situace květinářství 

v ČR
• Výroba květin 

– letničky, dvouletky, balkonové květiny

– trvalky

– hrnkové květiny

– cibule a hlízy

– osiva (letničky, dvouletky, trvalky)

• Služby
– Maloobchod (přímý prodej)

– Velkoobchod (distribuce pro maloobchod)

– Floristika (aranžování, vazačství)

– Realizace interiérových a exteriérových výsadeb




