
Bohunka Joštová

Bohunka Joštová sa narodila 26. marca 1963 v mestečku Čáslav neďaleko Par-
dubíc. So svojou sestrou Jitkou mali krásne detstvo, veľa času trávili u starých 
rodičov na dedine. Aj lásku ku kvetinám získala malá Bohunka od babičky, 
ktorá celý život pracovala v hospodárstve a udržovala svoju malú záhradku. 
Bohunka Joštová v roku 1982 ukončila gymnázium a nastúpila do učtárne fir-
my Paramo Pardubice. Potom dostala ponuku pracovať ako sekretárka k pred-
sedovi vtedy najväčšieho JZD Svítkov, kde mala veľmi zaujímavú a všestrannú 
prácu. V tej dobe družstvo spolupracovalo s Výzkumným ústavem organic-
kých hmot v Pardubiciach, konkrétne s Ing. Jaromírem Šňupárkem, na vývine 
aranžovacej hmoty, čo sa podarilo a pod názvom FLOREX sa začala úspešne 
vyrábať prvá aranžovacia hmota vo východnom bloku. 

V roku 1987 odišla Bohunka Joštová na materskú dovolenku a po troch rokoch zhodou okolností nastúpila práve 
do tejto pridruženej výroby. V tej dobe ich zastihla reštitúcia, navrátenie majetku, a tak prevzala výrobu, odkúpila 
od pána Ing. Šňupárka patent  a vyrábali aranžovaciu hmotu ďalej. O túto pridruženú výrobu sa postupne začali 
zaujímať zástupcovia nemeckej pobočky SMITHERS OASIS GERMANY, ponúkli pani Joštovej spoluprácu 
a keďže v Čechách vyrábali len aranžovacie tehly a o ďalších výrobkoch ani netušili, všetko sa museli učiť za 
pochodu.

V roku 1993 založila Bohunka Joštová firmu FLORASIS, ale kvôli neadekvátne vysokým požiadavkám dedičov 
reštituentov, bola nútená ukončiť výrobu a so všetkými zamestnancami odišla do Hradca Králové do EKOFLORA 
Březhrad, kde v tej dobe pôsobilo viac firiem zameraných na floristiku a záhradníctvo. Do Březhradu ale neprešla 
výroba tehiel, keďže SYNTÉSA SEMTÍN už nedodávala kvalitné suroviny, takže kúpili od firmy SMITHERS 
OASIS stroje na rezanie blokov a rezali tehly pod značkou FLOREX 2 pre český a slovenský trh a ako hovorí 
sama pani Bohunka: „Tímto začala naše spolupráce, založená na přátelství a důveře, která trvá dodnes.“

Po dvoch rokoch sa však opäť museli sťahovať, zhodou nešťastných udalostí jedného z majiteľov Březhradu 
museli odísť, a tak v roku 1997 prišli do Jezboříc, dnešného sídla firmy. V roku 1998 dostala pani Joštová ponuku 
pracovať pre SMITHERS OASIS. Hlavným dôvodom bolo, že už pod značkou OASIS sa opäť otvorila výroba 
aranžovacej hmoty pre celú strednú Európu, a tak v Jezbořiciach založili firmu SMITHERS OASIS CZECH 
REPUBLIK, ktorú viedla pani Bohunka Joštová, kde dostali na starosť zásobovať celým sortimentom Česko, 
Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko.

Klasické tehly sa vyrábali hlavne pre firmy v Nemecku, Holandsku, Belgicku a Francúzsku, ale kvôli hospo-
dárskej kríze v USA došlo k znižovaniu výrobných závodov po celom svete, a tak v roku 2009 zavreli výrobu 
aj v Českej republike a  firma FLORASIS zostala výhradným zástupcom pre Česko a Slovensko. Pani Bohunka 
Joštová od samého začiatku svojej floristickej kariéry výrazne prispieva k rozvoju floristiky nielen v Čechách, 
ale aj na Slovensku, podporuje konanie seminárov, súťaží a show, spolupracuje s veľkoobchodmi a špičkovými 
floristami, svoju pozornosť zameriava aj na vzdelávanie mladých, záhradnícke a floristické školy, ako aj na cha-
ritatívne akcie. Aranžérsku tvorbu neúnavne približuje aj širokej verejnosti, hlavne prostredníctvom floristických 
expozícií na domácich i zahraničných výstavách a súťažiach. Svojim vysoko profesionálnym prístupom, ale tiež 
nesmiernou láskavosťou si získala srdcia mnohých floristov, čo sama vyjadrila slovami:

„Prostě všechno, co jsem dělala, dělala jsem z lásky a s láskou. Děkuji za všechno, co jsem mohla prožít a hlavně 
za spoustu báječných a skvělých lidí, které jsem měla čest poznat.“


