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Zakladatelé GIYOU

Milada Bláhová (1977) pochází ze šperkařské

rodiny, bývalá profesionální fotografka se zájmy o  

přírodu a její struktury a obrazy, výtvarnou

činnost, design a vyrábění věcí a šperků. Radek

Bláha (1970) léta pracoval v právní oblasti a nyní

se zajímá o  filozofii, historii, hudbu, rostliny,

finanční trhy a realizaci hodnotných věcí.  A oba

žijí a pracují na krásném místě s hlubokou

historií. Počátek GIYOU spadá do roku 2019 a v

září 2022 byly květiny poprvé představeny lidem. 

Co GIYOU dělá a proč

Pěstujeme stříbrné květiny. Vytváříme krásný produkt, šperkové květiny, pracujeme s tužkou, modely a

kovem, inspirujeme se přírodou a přetváříme jí podle sebe. Objevujeme krásu stříbrných květin.

Stříbrnými květinami chceme přispět k větší eleganci darování a dekorace. A jemnosti a jasnosti.



Užití GIYOU květin

GIYOU květiny jsou pro darování a dekoraci. Jsou

určeny pro každodenní darování i ocenění velkých

momentů, dárek ženě, oslavu výročí nebo

narození. A také dekoraci domova, svátků a

svátečních míst. Vytváření rodinných,

generačních váz. Nebo pro různé květinové

dekorace a svatební kytice. Lidé také mohou

květiny do velké kytice sbírat postupně.  

Jsou k osobnímu předávání (podobně jako živé

květiny) nebo je lze třeba poslat v obálce. Větší

kytice a zlaté květiny jsou působivým oceněním

významných příležitostí.  Vzhledem k jejich

estetické a užitné podobě patří k alternativě

živých květin. 

Přejeme si, aby rozdávali radost co nejširšímu

okruhu lidí.

Unikátní pěstování

Pěstujeme stříbrné květiny jediné svého druhu. Vytváříme prostředí, ve kterém květiny prospívají.

Poskytujeme jim ve správných poměrech soustředění, lidský um, cit pro krásu, posedlost detailem,

preciznost a přemýšlení. Poznáváme naše květiny a trávíme s nimi mnoho času. GIYOU květiny mají

silné kořeny.

Design a výroba

GIYOU si zakládá na detailu a precizním šperkařském provedení tak, aby byl výrobek nejen krásný,

ale osvědčil se i v testu času. Práce začíná detailním studiem živé květiny. Pak malujeme a z vosku

ručně vytváříme její první modely, které dále precizujeme. Po dokončení modelu jsou květiny

vyráběny rukodělnou šperkařskou technikou ze stříbra 925/1000 nebo zlata 585/1000. Na výrobě

spolupracují talentovaní šperkaři. Design i výroba květin probíhá v Čechách. Každý rok vypěstujeme

5 až 10 nových druhů květin. 
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