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Brněnská premiéra Národní výsta-
vy měla úspěch. Na výstavišti se
prezentovalo 220 vystavovatelů
techniky, technologií, produktů 
i služeb pro zemědělství, dalších
180 chovatelů vystavovalo 530 
kusů hospodářských zvířat. Probí-
haly zde jednání na nejvyšší úrovni,
obchodní schůzky, odborné pre-
zentace, praktické ukázky i zábavný
program pro veřejnost.
O výstavu byl velký zájem. V prvních
dvou dnech přijeli především 
odborní návštěvníci, ke kterým se
o víkendu přidala široká veřejnost 
a také fanoušci souběžně probíha-
jících výstav Propet, Intercanis 
a Interfelis. Ve dnech 25. – 28. 6.
navštívilo areál brněnského výsta-
viště 48.741 návštěvníků.  

STATISTIKA
*
Belgie
Česká republika
Holandsko
Itálie
Německo
Slovenská republika 
Polsko
Rakousko

**
Belgie
Bělorusko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Francie
Itálie
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Polsko
Rakousko
Rusko
Slovensko
Srbsko
Švýcarsko
USA

Vystavovatelé 220 z 8 zemí*
Chovatelé 188
Návštěvníci 48.741 ze 17 zemí**
Novináři 99

Výstavní plocha pro expozice 7.268 m2

Plocha hospodářských zvířat 7.630 m2

Výstavní plocha celkem 14.898 m2

534 kusů hospodářských zvířat, z toho: 
Holštýnský skot 78
Masný skot 161
Koně 65
Prasata 30
Ovce, kozy 200

PRŮZKUMY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Typ firmy, u které pracuje registrovaný návštěvník:

výrobní

obchodní

služby

svaz, sdružení, školství, věda, výzkum 

ostatní 

67,6 %

10,3 %

7,8 %

7,5 %

6,8 %

Obor působnosti registrovaného návštěvníka:

rostlinná výroba

živočišná výroba

chovatelství

biomasa

veterinářství

obchod, služby

ostatní 

46,0 %

30,0 %

5,2 %

1,2 %

1,6 %

5,6 %

10,4 %

Typ návštěvy:

služební návštěva

soukromá návštěva

66,0 %

34,0 %

Obory, o které má návštěvník zájem:

skot

prasata

ovce a kozy

koně

ostatní chovná zvěř

stroje a zařízení pro chov a přípravu krmiv

krmiva, dietetika

osivo, sadba

veterinární přístroje, zařízení a přípravky

inseminační a reprodukční technika, genetika

zemědělská technika

biomasa

22,6 %

11,2 %

6,5 %

8,8 %

4,1 %

14,6 %

6,6 %

2,9 %

3,0 %

2,8 %

15,2 %

1,7 %

SPOLUPOŘADATELÉ:
� Genoservis, a.s. 
� Českomoravská společnost 

chovatelů a.s.
� Svaz chovatelů 

holštýnského skotu ČR
� Český svaz chovatelů 

masného skotu
� Svaz chovatelů prasat 

v Čechách a na Moravě
� Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
� Svaz chovatelů koní 

Moravy a Slezska
� Asociace svazů chovatelů 

koní ČR

� Ministerstvo zemědělství ČR
� Agrární komora ČR
� Zemědělský svaz ČR
� Veterinární a farmaceutická 

univerzita Brno
� Mendelova zemědělská 

a lesnická univerzita v Brně
� Komora veterinárních lékařů ČR



ZLATÉ MEDAILE NEJLEPŠÍM EXPONÁTŮM
Vystavovatel: Platen CZ s.r.o.
Výrobce: Platen CZ s.r.o.
Kategorie: Stroje a zařízení pro živočišnou výrobu
Popis: Zprovozněním prototypu Mobilního porážkového zařízení
se řeší prvotní zpracování jatečných zvířat bez nutnosti přepravovat
živá zvířata na shromaždiště a následně na stacionární jatky.
Porážená zvířata jsou zpracována do formy JUT, které jsou násled-
ně zchlazeny. V chladírně se JUT transportují k dalšímu zpracování.

Vystavovatel: Navos Farm Technic s.r.o.
Výrobce: CASE IH
Kategorie: Stroje a zařízení pro rostlinnou výrobu
Popis: Puma CVX má k dispozici revoluční převodovku. Jde 
o hydromechanickou dvojspojkovou převodovku, která je již známá
z osobních automobilů. Mezi jedinečné funkce patří dělený ruční
plyn Eco Drive pro výkonnostní management motoru a Intuitiv.
Novou funkcí je Activ stop, neboli aktivní klidová regulace.

Vystavovatel: Bronislav Šup
Výrobce: Menke- Janzen &HR Partner s.r.o.
Kategorie: Stroje a zařízení pro živočišnou výrobu
Popis: Souprava na přepravu zvířat do celkové hmotnosti 7 tun.
Jedná se o jedinou soupravu svého druhu ve své kategorii v EU.
Splňuje ty nejpřísnější požadavky při přepravě živých zvířat jak 
v České republice tak v Evropské unii.

Vystavovatel: Fides Agro, spol. s r.o.
Výrobce: Fides Agro, spol. s r.o.
Kategorie: Krmiva a krmné směsi
Popis: Doplňkové krmivo pro dojnice a býky pro OPTILAC je 
primárně určené pro zkrmování dojnicím a býkům jako zdroj 
nebílkovinného dusíku ve formě dvou typů močoviny (obdukova-
ná a běžná), obohaceného o zdroje rychlé přístupné a využitelné
energie a rozpustné vlákniny.

HOSTÉ A OSOBNOSTI VÝSTAVY
Jakub Šebesta, ministr zemědělství ČR | Michal Hašek, hejtman
Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR | Jan Hajda,
předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu
Parlamentu ČR | Vítězslav Jonáš, místopředseda Výboru pro hospo-
dářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR | Stanislav
Kozák, náměstek ministra zemědělství ČR | Jan Veleba, prezident
Agrární komory ČR | Jindřich Šnejdrla, viceprezident Agrární 
komory ČR | Miroslav Jirovský, předseda Zemědělského 
svazu ČR

ŘEKLI O VELETRHU

Aleksandr V. Semenčenko, 
ředitel zemědělské výzkumné
stanice při Národní akademii
věd Běloruska:
„Chtěl bych české straně podě-
lovat a pogratulovat k perfektně
zorganizovanému veletrhu, který
poskytuje hodně informací.
Neviděli jsme mnoho nového, 
co bychom jako zemědělci 
neznali, ale zajímavého určitě
ano. Na výstavě máte velmi kva-
litní a krásný skot, který svědčí 
o vysoké úrovni českého země-
dělství. Určitě máme zájem o dal-
ší spolupráci, o výměnu zkuše-
ností ze živočišné výroby a výhle-
dově také o nákup plemenného
skotu.” 

Jindřich Šnejdrla, viceprezident
Agrární komory ČR:
„Organizátoři výstav ukazují 
cestu, kterou by se měli sedláci
vydat. Na výstavišti si mohou 
zjistit, jak živočišnou výrobu děla-
jí ti nejlepší chovatelé. Ve svých
stájích mohou pak tyto poznatky
uplatnit. Věřím, že český sedlák
nezahyne, bude nadále vyrábět
dostatečné množství kvalitních
zdravotně nezávadných potravin
na náš trh.” 

Jiří Jelínek, vedoucí prodeje,
Sano-Moderní výživa zvířat
spol. s r. o.:
„Nepřijeli jsme do Brna, abychom

udělali nové obchody, ale přišli
jsme za zákazníky. Tento účel 
výstava splnila, i když jsme 
ve velkém areálu jaksi ztraceni. 
V budoucnosti si návštěvníci
zvyknou a naučí se sem chodit.” 

Dušan Kincl, technicko-obchod-
ní manažer, ROmill, spol. s r. o.:
„Přestože šlo o první ročník 
výstavy, byla návštěvnost celkem
slušná. A to i při současných 
okolnostech, které hrají proti 
zemědělství. Výstava má určitě
velký potenciál do budoucna.
Brno je vždy vhodným místem
pro jednání s obchodními part-
nery.” 

Pavel Synek, obchodní mana-
žer, Unimarco a.s.:
„Jsme dlouholetí vystavovatelé
na Techagru i Vinexu, proto jsme
se chtěli prezentovat i na nové
výstavě. Předpokládali jsme, 
že tu bude více techniky, přesto
měla výstava pro nás význam.
Zájem o stroje byl ze strany 
odborníků zejména první dva
dny.” 

Jaroslav Mejzlík, obchodní zá-
stupce společnosti Agro Trnava:
„Výstava splnila očekávání naší
firmy. Dokonce jsme na výstaviš-
ti navázali nové kontakty s poten-
ciálními zákazníky. Akce se 
celkem vydařila.”

NA SHLEDANOU

www.vystavazvirat.cz
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