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Národní v˘stava hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky v Brnû pfiedstavila zemûdûlství jako moderní 
a perspektivní obor. O kvalitû tuzemské produkce svûdãí zájem zahraniãních partnerÛ, ktefií ocenili kvalitu ãesk˘ch
chovÛ a pfiijeli jednat o odkupu plemenného skotu. Vysokou úroveÀ na‰ich technologií dokládá prezentovaná  
technika a produkty unikátní nejen na ãeském trhu. Ty nejlep‰í exponáty byly ocenûny Zlatou medailí.
Ve srovnání s brnûnskou premiérou národní v˘stavy v roce 2009 se v˘raznû rozrostla chovatelská ãást, která obsadila
jiÏ dva pavilony. Na plo‰e pfiibliÏnû 14 000 m2 pfiedstavilo 230 chovatelÛ 776 kusÛ hospodáfisk˘ch zvífiat. V komerãní
ãásti v˘stavy se prezentovalo 190 vystavovatelÛ techniky, technologií, produktÛ i sluÏeb pro zemûdûlství celkem 
ze dvanácti zemí. 

SPOLUPOŘADATELÉ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

Souběžně konané akce:

� Agrární komora âR 
� âeskomoravská spoleãnost chovatelÛ a.s. 
� âesk˘ svaz chovatelÛ masného skotu 
� Komora veterinárních lékafiÛ âR 
� Mendelova univerzita v Brnû 
� Ministerstvo zemûdûlství âR 
� Svaz chovatelÛ ãeského strakatého skotu 

� Svaz chovatelÛ hol‰t˘nského skotu âR 
� Svaz chovatelÛ koní Moravy a Slezska 
� Svaz chovatelÛ ovcí a koz v âR 
� Svaz chovatelÛ prasat v âechách a na Moravû 
� Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
� Zemûdûlsk˘ svaz âR 

HOSTÉ A ZAHRANIČNÍ DELEGACE
� Juraj Chmiel, námûstek ministra zemûdûlství âR

� Jan Hajda, pfiedseda V˘boru pro hospodáfiství, zemûdûlství a dopravu Senátu Parlamentu âR

� Jan Veleba, prezident Agrární komory âR

� Miroslav Jirovsk˘, pfiedseda Zemûdûlského svazu âR

� Setkání zástupcÛ Agrárních komor zemí Visegrádské ãtyfiky.

� Delegace srbsk˘ch zemûdûlcÛ a obchodníkÛ se zemûdûlsk˘mi komoditami vedená pfiedsedou Svazu zemûdûlsk˘ch
v˘robcÛ Srbska Vladimírem Usoracem a vedoucím odboru pro chov hospodáfisk˘ch zvífiat ministerstva zemûdûlství
Ranko Grube‰iãem.

� Delegace fieditelÛ zemûdûlsk˘ch podnikÛ z Republiky Ba‰kortostán Ruské federace vedená Andrejem Dubininem,
fieditelem Poradenského centra pro zemûdûlství a chovatelství republiky Ba‰kortostán. 

� Delegace zástupcÛ zemûdûlsk˘ch podnikÛ a chovatelÛ z Litvy.

Pfií‰tí rok se na brnûnském v˘stavi‰ti uskuteãní mezinárodní veletrhy zemûdûlské a lesnické techniky TECHAGRO, ANIMAL
VETEX, SILVA REGINA,  BIOMASA, a to v termínu 31. 3. – 4. 4. 2012.

Dal‰í roãník bienální Národní v˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky probûhne v roce 2013.
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* âeská republika, Dánsko, Francie, Itálie, Kazachstán,
Maìarsko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovenská 
republika, Spolková republika Nûmecko, Velká Británie 

** Belgie, âeská republika, Dánsko, Itálie, Litva, Lucembursko,
Maìarsko, Malta, Nizozemsko, Peru, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Spolková repub-
lika Nûmecko, Velká Británie 

STATISTIKY 2011  

V˘stavní plocha pro expozice 6.036 m2

Plocha hospodáfisk˘ch zvífiat 13.526 m2

V˘stavní plocha celkem 19.562 m2

776 KUSŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Masn˘ skot 258 ks

Hol‰t˘nsk˘ skot 70 ks

âesk˘ strakat˘ skot 38 ks

Prasata 30 ks

Ovce 200 ks

Kozy 100 ks

Konû 80 ks

Vystavovatelé 190 ze 12 zemí *

Chovatelé 230

Náv‰tûvníci 45.346 ze 17 zemí **

Novináfii 89
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OBORY PŮSOBNOSTI FIRMY ODBORNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA 

TYP FIRMY, U KTERÉ PRACUJE ODBORNÝ NÁVŠTĚVNÍK 

Pfií‰tí rok se na brnûnském v˘stavi‰ti uskuteãní mezinárodní veletrhy zemûdûlské a lesnické techniky TECHAGRO, ANIMAL
VETEX, SILVA REGINA,  BIOMASA, a to v termínu 31. 3. – 4. 4. 2012.

Dal‰í roãník bienální Národní v˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky probûhne v roce 2013.

PRŮZKUMY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Îivoãi‰ná v˘roba

Rostlinná v˘roba

Chovatelství

Obchod, sluÏby

Veterináfiství

Biomasa

Potravináfisk˘ prÛmysl

Státní instituce

Jin˘

42,29 %

6,39 %

9,21 %

7,48 %

6,37 % 3,78 % 1,07 %

23,41 %

32,38 %

12,94 %

13,17 %

22,16 %

8,79 % 3,35 %

3,05 %

2,43 %
1,73 %

Zemûdûlsk˘ podnik

SluÏby

Samostatnû hospodafiící rolník

Obchodní spoleãnost (mimo zemûdûlské podniky)

·kolství, vûda, v˘zkum

V˘robní podnik (mimo zemûdûlské podniky)

Svaz, sdruÏení

Jin˘
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DŮVOD NÁVŠTĚVY ODBORNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA 

Národní ‰ampionáty masného a hol‰t˘nského skotu

·ampionát ãeského strakatého skotu

Pfiedvádûní a hodnocení prasat, ovcí a koz

Pfiehlídka a hodnocení koní

Westernov˘ ranã John Deere

Mezinárodní mistrovství ve stfiíhání ovcí

Farmáfiské trhy, âeská kuchynû

Chovatelské fórum

Podnikatelské fórum

Semináfie Biomasa s tématy „Stav, zásady a kritéria udrÏitelné v˘roby smûsn˘ch
a biogenních pohonn˘ch hmot“ a „Bioplynové a materiálové transformace biomasy”

35,99 %

14,40 %

5,55 %

20,44 %

11,29 %

6,61 %

5,72 %

Získání obecného pfiehledu o oboru 

Pfiehlídky a soutûÏe zvífiat

Setkání s obchodními partnery, kolegy

Získat informace o konkrétním produktu

Objednávat, nakupovat

Úãast na doprovodném programu

Vést obchodní jednání 
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Extruder FE 100 Clever
Vystavovatel: Farmet, a.s.
V˘robce: Farmet, a.s.
Kategorie: Stroje a zafiízení pro Ïivoãi‰nou v˘robu
Popis: Tento extruder je urãen pro stfiední a malé farmáfie. Jedná

se o nízkoenergetické zafiízení, které pfiiná‰í maximální
zhodnocení krmiva. Extruder FE 100 je skvûl˘m pomoc-
níkem pro v˘robu vlastního krmiva. Vysoce v˘konná 
odrÛda kfiíÏencÛ  jílku mnohokvûtého  a kostfiavy luãní 
s vy‰‰í kvalitou píce s moÏností vyuÏití aÏ 4 roky.

Pícní odrÛda trávy FESTULOLIUM-HOST¯N
Vystavovatel: DLF TRIFOLIUM Hladké Îivotice, s.r.o.
V˘robce: DLF TRIFOLIUM Hladké Îivotice, s.r.o.
Kategorie: Krmiva
Popis: Vysoce v˘konná odrÛda kfiíÏencÛ  jílku mnohokvûtého  

a kostfiavy luãní s vy‰‰í kvalitou píce s moÏností vyuÏití 
aÏ 4 roky.

Dlátov˘ kypfiiã TRIOLENT TX 300 N 
s dvojit˘m válcem
V˘robce: Farmet, a.s.
Vystavovatel: NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
Kategorie: Stroje a zafiízení pro rostlinnou v˘robu
Popis: Multifunkãní kypfiiã umoÏÀující velk˘ rozsah hloubky zpra-

cování pÛdy od velmi mûlkého aÏ po hluboké kypfiení do
hloubky aÏ 35 cm. Stroj se vyznaãuje vysokou kvalitou
práce, nízk˘m tahov˘m odporem a velmi velkou prÛchod-
ností.  Stroj mÛÏe b˘t osazen více typy radlic. Dlátka jsou
vybavena  tvrdokovov˘mi plátky, které v˘raznû zvy‰ují
jejich Ïivotnost a sniÏují tahov˘ odpor stroje. Kypfiiã je
vhodn˘ jak do klasick˘ch, tak do minimalizaãních tech-
nologií jako náhrada orby.

ZLATÉ MADAILE 

âtvrtou Zlatou medaili udûlil mediální partner v˘stavy Zemûdûlsk˘ t˘deník, a to rovnûÏ
extrudéru FE 100 Clever spoleãnosti FARMET.
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ŘEKLI O VÝSTAVĚ
Juraj Chmiel, námûstek ministra
zemûdûlství âR:  
Zúãastnil jsem se uÏ nûkolika v˘stav, ale
to, co vidím tady, je opravdu ojedinûlé.
Proto musím poblahopfiát a zejména
podûkovat v‰em vystavovatelÛm
i organizátorÛm. V Ïivoãi‰né v˘robû,
uÏitkov˘ch vlastnostech a parametrech, se
âeská republika fiadí mezi chovatelsky
nejvyspûlej‰í zemû v evropském
i svûtovém mûfiítku. V˘znamn˘ podíl na
tom mají spolu s na‰imi chovateli také
firmy a spoleãnosti zab˘vající se genetikou
a ‰lechtûním jednotliv˘ch druhÛ zvífiat.
Nelze opomenout ani dal‰í odvûtví pfiímo
ãi nepfiímo vstupující do Ïivoãi‰né v˘roby,
jako je v˘roba krmiv ãi v˘voj nov˘ch
v˘robkÛ a technologií v rostlinné v˘robû.
I na tomto poli jde v˘zkum a v˘voj
nezadrÏitelnû vpfied, coÏ nám ostatnû
ukazuje i tato v˘stava.

Jaroslav Jandek, fieditel, 
AGROTECHNIC MORAVIA a. s.:
Jsme tady, abychom se prezentovali jako
firma, setkali se se stál˘mi zákazníky
a ukázali na‰i nabídku i men‰ím zemûdûl-
cÛm, ktefií sem pfiicházejí. Kontrakty se
tady nepodepisují, protoÏe spí‰e neÏ
o obchodních jednáních je to o pfiátelsk˘ch
setkáních. Vût‰inou sem pfiicházejí na‰i
stálí zákazníci a v˘stava je souãástí
celoroãní komunikace, která vede
k jednotliv˘m obchodním pfiípadÛm.
Oãekávání, se kter˘mi jsme do Brna pfii‰li,
se splnila.

Alexander Nikolaev, zástupce fieditele
Poradenského centra pro zemûdûlství
a chovatelství Republiky Ba‰kortostán:
Pfiijeli jsme s cílem prohlédnout si va‰i
nabídku a navázat spolupráci s podniky,
které se zab˘vají chovem masného skotu.
Bûhem pár dnÛ jsme nav‰tívili velk˘ poãet
rÛzn˘ch zemûdûlsk˘ch podnikÛ, prohlédli
jsme si technologie chovu, podafiilo se
nám navázat jiÏ i první pracovní kontakty
a získali jsme nabídky na odkup ãeského
skotu. Domnívám se, Ïe náv‰tûva napros-
to splnila na‰e oãekávání. Mohu fiíci, Ïe
v Brnû máte velmi moderní v˘stavní kom-
plex a bylo zde vystaveno opravdu velké
mnoÏství plemenného skotu. Domnívám
se, Ïe pfií‰tí rok na veletrh TECHAGRO pfii-
jede na‰e delegace v je‰tû ‰ir‰ím sloÏení
a budou v ní zastoupeny v‰echny oblasti
zemûdûlského sektoru.

BachytÏan I‰tvanãinová, generální
fieditelka a jednatelka, D&BB group, s.r.o.,
Slovensko:
Chtûli jsme poprvé pfiedstavit na‰i nabídku
minerálních hnojiv spoleãnosti KAZPHOS-
PHATE z Kazachstánu ve stfiední Evropû,
po dlouhém uvaÏování jsme se rozhodli
pro v˘stavu v Brnû a udûlali jsme velmi
dobfie. Mohu fiíci, Ïe jsme mûli velk˘
úspûch. Jednali jsme tady se spoustou lidí
nejen z âeska a Slovenska, ale i z Polska,
Rumunska a Ruska. Jsou zde i na‰i part-
nefii z Kazachstánu, ktefií jsou absolutnû
nad‰eni – jak prostfiedím a organizací v˘s-
tavy, tak ohlasem na na‰e hnojiva. 

Radomír Andr˘s, obchodní fieditel, 
FIDES AGRO, spol. s r. o.:
Vystavujeme pravidelnû na veletrhu TECHAGRO
i na národní v˘stavû. OceÀuji, Ïe se zúãastnily
v‰echny chovatelské svazy, ãili je tu kompletní
zastoupení zvífiat. Mohu fiíci, Ïe osobnû jsem
s vystaven˘mi zvífiaty velice spokojen, je to
opravdu reprezentativní vzorek a po této
stránce povaÏuji v˘stavu za vÛbec nejlep‰í
akci, jaká se u nás koná. ÚroveÀ pfiedvádûní
zvífiat i poskytnuté zázemí byly velice dobré.
Mûli jsme tu obchodní partneryz Rumunska,
ktefií oznaãili v˘stavu a její organizaci za
opravdu ‰piãkovou. Myslím si, Ïe v˘stava
opravdu plní svÛj úãel, nejen pro kontakty
mezi námi zemûdûlci, ale i pro prezentaci
celého oboru vÛãi vefiejnosti.

Jifií Krátk˘, vedoucí obchodu 
vloãkovan˘ch komodit, ADW AGRO, a.s.:
Vystavujeme v Brnû poprvé a úãast nám
pomohla dále se zviditelnit jako naprosto
profesionální v˘robci, dodavatelé a také
exportéfii krmn˘ch surovin. Pfiíjemnû mû
pfiekvapilo, Ïe jsme pfiímo tady získali nejen
nové kontakty, ale i nûkteré nové zákazníky,
coÏ se na v˘stavách nestává moc ãasto.
Byla tady fiada náv‰tûvníkÛ z Rakouska,
kam také mífiíme s na‰imi produkty,
a jednali jsme i se zájemci ze Slovinska,
Ruska a Pobaltí. ProtoÏe nás nezajímá jen
ãesk˘ trh, ‰li jsme sem s cílem podpofiit
export, a to se opravdu podafiilo. Na‰e
oãekávání se urãitû naplnila, odváÏíme si
fiadu kontaktÛ a vidûli jsme se se spoustou
na‰ich zákazníkÛ, takÏe jsme spokojeni.


