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REKORDNÍ VELETRH 
S REKORDNÍ 
NÁVŠTĚVNOSTÍ

Komplex zemědělských a lesnických veletrhů
pokračoval v růstovém trendu a letošní 
ve všech směrech rekordní ročník se stal 
vůbec největší akcí pořádanou v roce 2012 
na brněnském výstavišti. 

Brněnská zemědělská, chovatelská, lesnická a myslivecká přehlídka

se řadí k největším svého druhu v Evropě, v České republice 

a středoevropském regionu je jasnou jedničkou. Letošní ročník se

konal na historicky největší výstavní ploše více než 73 tisíc m2

a zaplnil celé výstaviště. Expozice obsadily 13 pavilonů i všechny

venkovní výstavní plochy. Veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, 

SILVA REGINA a BIOMASA se zúčastnilo rekordních 776 vysta -

vujících firem z 20 zemí, z mimoevropských byly zastoupeny

Čína a Korea.

Jak vyplývá z ohlasů, vystavovatelé byli velmi spokojeni se

zájmem o své exponáty a s uzavřenými obchody. Vedle českých

zemědělců a lesníků jednali také se zahraničními zákazníky, 

kteří do Brna přijeli z 50 zemí. Mimořádný byl také počet 

organizovaných zájezdů odborníků ze zemědělských podniků 

a firem. Na výstaviště dorazilo více než 300 autobusů

vypravených nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

Dvacet autobusů přijelo ze Slovenska, osm z Rakouska, tři 

z Polska a dva z Maďarska, další delegace odborníků přicestovaly 

z Chorvatska, Běloruska, Lotyšska a Ukrajiny.

Odborní návštěvníci na letošním ročníku oceňovali mimořádný

rozsah nabídky. Mezi vystavovateli nechyběl nikdo z lídrů trhu

ani významných prodejců, kteří se prezentovali velkým množstvím

novinek. Do soutěží o nejlepší exponáty veletrhu vystavovatelé

přihlásili rekordní stovku produktů, třináct z nich získalo ocenění

Grand Prix a dalším třem hodnotitelská komise udělila mimořádná

uznání.

� Ministr zemědělství České republiky
� Hejtman Jihomoravského kraje

SPOLUPOŘADATELÉ:

� Agrární komora ČR
� A.ZeT Asociace zemědělské a lesnické techniky
� Ministerstvo zemědělství ČR
� Mendelova univerzita v Brně
� Profi Press s.r.o.
� Sdružení dovozců zemědělské techniky
� Zemědělský svaz ČR

� Český svaz chovatelů masného skotu
� Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
� GENOSERVIS, a.s.
� Komora veterinárních lékařů ČR
� Komora veterinárnych lekárov SR
� Státní veterinární správa ČR
� Svaz chovatelů českého strakatého skotu
� Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
� Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
� Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě
� Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

� Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva o.s.
� Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
� Česká preparátorská unie
� Česká technologická platforma lesního hospodářství 

a navazujících průmyslových odvětví
� Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta lesnická

a dřevařská
� Českomoravská myslivecká jednota o.s.
� DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
� Mendelova univerzita v Brně – Lesnická a dřevařská 

fakulta
� Ministerstvo zemědělství ČR – odbor lesnický
� Myslivecká komora
� Národní zemědělské muzeum Praha
� Lesnická práce, s.r.o.
� Lesy České republiky, s.p.
� Safari Club International – Bohemia Chapter
� Sdružení SILVAJAGD
� Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
� Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
� Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

� AGROINTEG s.r.o.
� DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
� Ministerstvo zemědělství ČR
� Mendelova univerzita v Brně
� Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

ZÁŠTITY:



VIP HOSTÉ A ZAHRANIČNÍ DELEGACE:

� Setkání zemědělců s politiky    
� Mezinárodní konference ZS ČR na téma 

SOCIÁLNÍ DIALOG A PRACOVNÍ PRÁVO V ZEMĚDĚLSTVÍ
� 5. středoevropský veterinární kongres
� Seminář NAVRÁCENÍ MAJETKU CÍRKVÍM
� Dřevorubecká show STIHL® TIMBERSPORTS® 
� Mezinárodní konference o bioplynu
� Mezinárodní konference LESNÍ BIOMASA V ČESKÉ REPUBLICE

A VE SVĚTĚ

Předvádění a stálé expozice:
� Výstava hospodářských zvířat
� Farma John Deere
� Včelařská výstava
� Laserová střelnice
� Ukázky zpracování biomasy - technologie v praxi

VÝBĚR Z DOPROVODNÝCH 
PROGRAMŮ:

� Petr Bendl, ministr zemědělství ČR
� Jan Hajda, předseda Výboru pro hospod., zemědělství a dopravu

Senátu Parlamentu ČR
� Pavel Kováčik, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR
� Josef Novotný, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR
� Ladislav Skopal, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR
� Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje
� Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
� Vladimír Večerek, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně 
� Radek Braum, náměstek ministra zemědělství
� Jiří Mach, náměstek ministra zemědělství
� Tomáš Šimčík, náměstek ministra zemědělství
� Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR
� Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
� Jan Wiesner, čestný předseda SČMVD, viceprezident HK ČR
� Petr Heřmánek, prorektor pro IS a vnější vztahy ČZU V Praze
� Jindřich Neruda, prorektor Mendelovy univerzity v Brně
� Vladimír Jurča, děkan Technické fakulty ČZU v Praze
� Petr Horáček, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity 

v Brně
� Jakub Šebesta, ředitel SZPI
� Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR
� Jaroslav Staňa, ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu

zemědělského

Diplomaté a zahraniční hosté:
� J.E. pí. Celia-Sandra Botha, velvyslankyně Jihoafrické republiky
� J.E. p. Jens Eikaas, velvyslanec Norska
� Erbprinz Johann Schwarzenberg
� Vladimir Mikojan, zástupce Obchodně průmyslové komory RF v Praze
� zástupci obchodních oddělení: Belgie, Iránu, Izraele, Kanady, Maďarska,

Německa, Norska, Rakouska, Rusko, Slovenska, 
� delegace Černé Hory
� delegace Ukrajiny
� delegace Běloruska



VYSTAVOVATELÉ 2012

VYSTAVOVATELÉ 

CELKOVÁ VÝSTAVNÍ PLOCHA TECHAGRO 2006 – 2012

VÝSTAVNÍ PLOCHA v m2

81 %

14 %
5 %

MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY VYSTAVOVATELÉ 

Vystavovatelé Zastoupené 
veletrh (z 20 zemí*) firmy Celkem

TECHAGRO 396 26 422
ANIMAL VETEX 102 3 105
SILVA REGINA 191 4 195
BIOMASA 51 3 54

CELKEM 740 36 776

Belgie, Bulharsko, Česká 
republika, Čína, Dánsko,
Estonsko, Francie, Chorvatsko,
Itálie, Korejská republika, 
Litva, Maďarsko, Německo,
Nizozemí, Polsko, Rakousko,
Slovensko, Slovinsko, 
Španělsko, Velká Británie

*

Krytá výstavní Venkovní Zvláštní 
veletrh plocha výstavní plocha předváděcí plocha Celkem

TECHAGRO 38 015 15 186 0 53 201
ANIMAL VETEX 2 586 171 3 237 2 757
SILVA REGINA 3 419 6 898 2 246 10 317
BIOMASA 942 793 0 1 735

CELKEM 44 962 23 048 5 483 73 493

Celková spokojenost vystavovatelÛ 
s veletrhem

81 %

15 %
4 %

Pfiedpokládaná úãast na pfií‰tím roãníku
veletrhu v roce 2014
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NÁVŠTĚVNÍCI 2012

ZÁKLADNÍ STATISTIKA

HLAVNÍM CÍLEM
NÁVŠTĚVNÍKŮ

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI 1994 – 2010

NÁVŠTĚVNÍCI 
PRACUJÍ V OBORU 

66 %

12 %

17 %

5 %

111 150 návštěvníků z 50 zemí*

z toho 6 315 ze zahraničí

280 akreditovaných novinářů

Belgie, Běloruská republika, Bulharsko, Čína, Dánsko, Dominikánská 
republika, Estonsko, Finsko, Francie, Haiti, Chorvatsko, Indie, Irsko,
Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kypr, Libye, Litva, Lotyšsko,
Maďarsko, Makedonie, Malta, Mongolsko, Německo, Nizozemí, Norsko,
Paraguay, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace,
Řecko, Slovensko, Slovinsko, Somálsko, Srbsko, Srbsko a Černá Hora, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunis, Turecko, Ukrajina, USA,
Uzbekistán, Velká Británie, Vietnam

*

NAVŠTÍVILO TYTO
VELETRHY POPRVÉ

HODLÁ NAVŠTÍVIT PŘÍŠTÍ
ROČNÍK VELETRHŮ
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26 %

78 %

Nav‰tívilo tyto veletrhy poprvé Hodlá nav‰tívit pfií‰tí roãník veletrhÛ

TECHAGRO

ANIMAL VETEX

SILVA REGINA 

BIOMASA

Rostlinná
v˘roba 37 %

Îivoãi‰ná 
v˘roba 19 %

Jin˘ 22 %

Myslivost 3 %Biomasa 3 %
Veterináfiství 2 %

SluÏby 6 %

Lesnictví 8 %



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
Jan Veleba, 
prezident Agrární komory ČR:
Letošní veletrh TECHAGRO hodnotím
jako mimořádně úspěšný, a to jak po
stránce vysoké účasti vystavovatelů, tak 
po stránce uzavřených obchodů a před-
jednaných kontraktů. Mimořádný byl
také zájem zemědělské veřejnosti, s čímž
bohužel příkře kontrastuje neúčast a ne -
zájem politiků, který je pro ně velmi 
špatným vysvědčením. Ale celkově mys-
lím, že se veletrh po všech stránkách
včetně organizace velice podařil.

Martin Pýcha, 
předseda Zemědělského svazu ČR:
TECHAGRO je akce s vysokým odborným
kreditem a představuje jednu z nej -
významnějších zemědělských událostí
nejen v Česku, ale i v celé střední Evropě.
Letos jde o rekordní ročník a já bych si
moc přál, aby se úspěšnost tohoto vele -
trhu přenesla také do českého zeměděl-
ství. Každá taková veřejností velmi
navštěvovaná akce pomáhá českému
zemědělství jako velmi progresivně se
rozvíjejícímu oboru. Ukazuje zeměděl-
ství jako obor, který využívá nejnovější
technologie a je perspektivní pro mladé
lidi, což je dnes velmi důležité. Jménem
Zemědělského svazu chci poděkovat 
organizátorům za dobrou práci.

princ Johann Schwarzenberg: 
Je pro mě potěšením, že se mohu zúčast -
nit zahájení výstavy SILVA REGINA a ob-
zvláště otevření expozice Schwarzenberg -
ský dům. Jsem překvapen, jak krásně je
tady vše připraveno, nejen naše expozice,
ale i všechno kolem je velmi zajímavé a moc
se mi to líbí. Byl jsem zde již před 
dvěma lety prohlédnout si zemědělské
stroje, protože to je pro nás tak trošku
povinnost, ale lesnický veletrh, to je
moje srdeční záležitost.

Petr Horáček, děkan Lesnické 
a dřevařské fakulty Mendelovy 
univerzity v Brně:
Veletrh SILVA REGINA předčil naše
očekávání. Z mého pohledu úžasně za-
fungovala výstava stejnokrojů a vůbec
celé představení lesnictví a myslivosti
jako tradičního a hospodářsky, sociálně
i kulturně významného oboru, včetně

Exponát: Kolový traktor CLAAS AXION 900  
Výrobce: CLAAS KGaA mbH 
Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a.s. 

Posudek komise: Traktor CLAAS AXION 900 je těžký
kolový traktor s maximálním výkonem motoru 410
koní. Motor je uložen ve speciálním rámu, který řeší
i integraci předního třídového závěsu. U traktoru je
použita hydromechanická převodovka CAMATIC a pro
přenos výkonu motoru na podložku jsou použity
velkorozměrové pneumatiky. Traktor je vybaven novou
plně odpruženou čtyřsloupkovou kabinou s ovládáním
celého traktoru pomocí multifunkční páky CMOTION.

KATEGORIE: TRAKTORY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA

KATEGORIE: STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ PŮDY, ZAKLÁDÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ 
POROSTŮ

Exponát: Pluh Diamant 11 V 6+1 L100
Výrobce: LEMKEN GmbH & Co.KG GmbH & Co. 
Vystavovatel: LEMKEN CZECH s.r.o. 

Posudek komise: Pluh Diamant 11 V 6+1 L100 nové
řady návěsných pluhů s rychlovyměnitelnými orebními
tělesy Dura Maxx s prodlouženou životností. Dosahuje
vyšší výkonnosti a úspory nafty. Je vybaven trakčním
posilovačem na dotížení traktoru.

Exponát: Přesný secí stroj Väderstad Tempo
Výrobce: Väderstad-Verken AB
Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a.s. 

Posudek komise: Přesný secí stroj Väderstad Tempo
je určen pro setí širokořádkových plodin. Originální
výsevní ústrojí umožňuje výsev při vyšší pracovní
rychlosti. K pohonu a regulaci je využit vlastní al-
ternátor.

GRAND PRIX TECHAGRO 2012



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
libých tónů loveckých nástrojů. Velmi
dobrý pocit mám z doprovodného progra-
mu, zejména seminářů, které se těšily
velkému zájmu odborné veřejnosti. S celým
ročníkem jsem nadmíru spokojen.

Jens  Eikaas, 
velvyslanec Norského království:
Přijel jsem podpořit naše vystavovatele,
máme zde významného výrobce země -
děl ské techniky, ale zajímám se o celý
sektor zemědělství, který považuji za
důležitý jak v Česku, tak i v Norsku.
Všiml jsem si také, že část veletrhu je
věnována biomase a životnímu prostředí,
což je téma, kterému naše vláda věnuje
pozornost. Velmi mne zajímá, co je v té-
to oblasti na veletrhu k vidění.

Anatolij Bulynja, Ministerstvo
zemědělství Běloruské republiky:
Hlavním cílem naší návštěvy je rozvoj
normálních, partnerských vztahů mezi
Běloruskem a Českou republikou v ob -
lasti zemědělství. Velký důraz klademe
také na vzdělávání mladých lidí, proto
je tu s námi i rektor běloruské státní
zemědělské akademie a další dva zástupci
z oblasti zemědělského školství. 

Keith Christian
ředitel BAGMA (British Agricultural
and Garden Machinery Association)
Byli jsme ohromení velikostí a rozmani-
tostí veletrhu Techagro, stejně jako
zázemím a výstavními halami, které
areál výstaviště nabízí. Široká škála
vysta vených exponátů a technologií,
přístup vystavovatelů - to vše bylo
výborné a velmi nám zpříjemnilo celou
naši návštěvu.
Veletrh Techagro byl pro nás tak zají-
mavou zkušeností, že už nyní přemýšlíme
o kolektivní prezentaci skupiny BAGMA na
dalším ročníku, abychom našim členům
přímo umožnili nahlédnout na problematiku
trhu se zemědělskou mechanizací v jiných
zemích. Naší snahou bude také získání
nových kontaktů a navázání spolupráce
s novými dodavateli. 

Vladimíra Drápalová, manažerka 
obchodu společnosti ZETOR TRACTORS:
Podobně jako v minulých dvou ročnících
veletrhu Techagro jsme i letos zaznamenali

KATEGORIE: STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO SKLIZEŇ 
A POSKLIZŇOVOU ÚPRAVU

Exponát: Samojízdný postřikovač 
Amazone Pantera 4001 

Výrobce: AMAZONEN-WERKE H. DREYER 
GmbH & Co. KG

Vystavovatel: AGROTEC a.s.

Posudek komise: Samojízdný postřikovač Amazone
Pantera spojuje špičkové technické prvky s důrazem
na kvalitu práce stroje a snadnou obsluhu. Je 
vybaven automatickým řízením pracovní rychlosti
podle provozních podmínek a ovládáním postřiku 
podle GPS, což snižuje spotřebu nafty a pesticidů.

Exponát: Vozový vzorkovač BioPro VV 05
Výrobce: O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.
Vystavovatel: O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.

Posudek komise: Tento vozový vzorkovač je určen
pro odběr vzorků zrnin z dopravních prostředků, 
umožňuje objektivní, sofistikovaný a automatický
odběr vzorků za účelem posouzení jejich kvalita-
tivních vlastností. Vyniká jednoduchostí, univerzál-
ností a komplexností odběru vzorků zrnin.

Exponát: CARP - FEED  
Výrobce: Agrico s.r.o. 
Vystavovatel: Agrico s.r.o. 

Posudek komise: Zařízení CARP – FEED pro auto-
matické krmení kaprovitých ryb je český výrobek
chráněný užitným vzorem, který zvyšuje produkci ryb
až o 43%, zlepšuje využití krmiva o 12 – 18%, 
snižuje namáhavost a potřebu lidské práce a snižuje
zatížení životního prostředí v produkčních rybnících.

Exponát: Věžová sesypná sušárna GSI , typ T (G) 
Výrobce: GSI Group
Vystavovatel: STROM Export s.r.o.

Posudek komise: Tato věžová sesypná sušárna je netradiční
jednoduché konstrukce. Má vysokou výkonnost, vysokou energetickou
účinnost a malé nároky na zastavěnou plochu.

KATEGORIE: STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
velký zájem o naši značku a mohu říct,
že na našem stánku se koncentrovalo
velké množství vysoce odborných
návštěvníků. Navštívil nás také ministr
zemědělství Petr Bendl, který mlékem
pokřtil novou Forterru HSX.  Obchodní
jednání se dále povedou, z pohledu 
statistiky jsem spokojená. 

Adéla Kubíčková, manažer 
marketingu společnosti STROM Praha:
Na náš stánek přišly dvě rozdílné
skupiny návštěvníků. Tu první tvořili ve
všední den zemědělci a zákazníci, kteří
měli zájem o naše stroje, o víkendu to
byla zejména široká veřejnost, rodiny 
s dětmi a také soukromníci, kteří si 
v týdnu návštěvu nemohli dovolit.
Samo zřejmě jsme na veletrhu ukázali
některé novinky, velkým tahákem byla
například nová řada lisů 900 a tradičně
jsou lákadlem traktory John Deere. 
Z hle diska návštěvnosti zákazníků 
i široké veřejnosti jsme spokojeni, z ob-
chodního hlediska nás vyhodnocení naší
účasti teprve čeká. 

Vlastimil Vozník, ředitel společnosti
BV technika:
Myslím si, že se všichni zemědělci na
TECHAGRO těšili. Osobně bych přivítal
nikoliv dva, ale jen jeden víkendový den 
a více dnů pracovních, neboť většina
našich zákazníků přišla v pondělí a úterý,
kdy se nám nedostávalo dost času se
všemi detailně hovořit. Celkově jsme
spokojeni, už tady se některé obchody
podáním ruky udělaly a věřím, že po
veletrhu se s našimi zákazníky navští -
víme a vše dotáhneme do konce. 

Jiří Kuník, jednatel společnosti
SCHAUMANN ČR:
S letošní výstavou jsme velice spokojení.
Byl zde dostatek návštěvníků, zejména 
v pondělí a úterý bylo na našem stánku
i na celém výstavišti opravdu hodně lidí.
Podařilo se nám nakontaktovat i nové
zákazníky, protože zároveň s výstavou
děláme určitou marketingovou akci na
prodej krmiv pro selata. Myslím si, že
naše účast splnila všechna naše
očekávání, která od této čistě zeměděl-
ské výstavy máme jako její pravidelní
účastníci. 

Exponát: AGEVENT-100
Výrobce: AGE s.r.o.
Vystavovatel: AGE s.r.o.

Posudek komise: AGEVENT-100 přináší zcela novou
filozofii automatického řízení mikroklimatu ve
stájích pro chov drůbeže, založenou na uživatelsky
jednoduchém systému ovládání a řízení mikroklimatu
podle teploty vzduchu a podestýlky, vlhkosti vzduchu
a obsahu CO2.

Exponát: Pšenice jarní Astrid
Výrobce: SELGEN, a. s.
Vystavovatel: SELGEN, a. s.

Posudek komise: Astrid je první česká pšenice jarní,
registrovaná v elitní potravinářské jakosti. Zaručuje
vysoké výnosy zrna ve všech výrobních oblastech.

Exponát: Merlo C.D.C. - systém dynamické kontroly zatížení teleskopického manipulátoru
Výrobce: MERLO S.P.A.
Vystavovatel: CIME, s.r.o.

KATEGORIE: OSIVA A SADBA, PROSTŘEDKY PRO AGROCHEMII

MIMOŘÁDNÁ CENA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE A HODNOTITELSKÉ KOMISE
GRAND PRIX TECHAGRO: 

Exponát: RescuePig systém  
Výrobce: Provimi B.V. 
Vystavovatel: Proviservis s.r.o. 

Posudek komise: RescuePig - krmný systém je určen
pro odchov slabých selat s nízkou porodní hmotností.
Mléčná směs zabezpečuje nutriční požadavky 
nejmladších selat, pozitivně ovlivňuje jejich růst 
a zdravotní stav.

KATEGORIE: KRMIVA A DIETETIKA

GRAND PRIX ANIMAL VETEX 2012



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
Ctibor Zourek, vedoucí oddělení 
obchodních informací, MIKROP:
Naše firma sídlí v blízkém okolí v Čebíně
a má celorepublikový rozsah působení,
takže i to možná mělo vliv na to, že
jsme měli na stánku spoustu zákazníků.
Účast návštěvníků byla vysoká, ať už
odborné zemědělské veřejnosti, podniků
i škol, po celou dobu jsme měli stánek 
v obležení. Přínos pro nás je rozhodně
velký. Zdá se, že loňský rok byl pro
zemědělské odborníky v obecné rovině
úspěšný, neřešili jsme žádné zásadní
problémy jako v minulých letech, ale té-
matem letošního veletrhu byla spíše
konsolidace a pozitivní výhledy i trendy
v zemědělství. 

Jana Šmejkalová, manažerka prodeje
společnosti BRIKLIS:
Vždycky je dobré a užitečné předvést to,
co člověk umí. I proto tady předvádíme
zapojené stroje a vysvětlujeme
zákazníkům, jak jednoduše se obsluhu-
jí. Samozřejmě vystavujeme na veletrhu
proto, abychom tu našli nové zákazníky
a vstoupili na nové trhy. Současně
vnímáme tuto prezentaci jako možnost
pro seznámení veřejnosti s brike-
továním, protože řada lidí ještě tuto
technologii nezná a diví se, co všechno
se dá lisovat. Hodně lidí se také ptá na
ekonomiku provozu a myslíme si, že 
i když tady na výstavišti lisy nekoupí, 
uloží si do paměti, že jim mohou ušetřit
náklady a pomáhají životnímu prostředí
zpracováním odpadů.

Petr Bartoň, vedoucí tuzemského
prodeje munice, Sellier & Bellot 
Jako firma jsme spokojeni. Jezdíme sem
už několik let a zdá se nám, že trend
výstavy je stále zlepšující se a to nám
vyhovuje. Chodí sem čím dál více lidí 
z naší cílové skupiny, obracejí se na nás
s konkrétními dotazy a jsme rádi, že jim
můžeme pomoci a poradit. Účast je pro
nás určitě přínosem.

www.techagro.cz

Exponát: Univerzální vůz pro vyvážení a přepravu dřeva - TATRA PHOENIX, T158, 6x6
Výrobce: TATRA, a.s.
Vystavovatel: Serviscentrum Vysočina, s.r.o.

MIMOŘÁDNÁ CENA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE A HODNOTITELSKÉ KOMISE
GRAND PRIX SILVA REGINA: 

Exponát: LINKA NA VÝROBU PELET MGL 400
Výrobce: KOVO NOVÁK Jan Novák
Vystavovatel: KOVO NOVÁK Jan Novák

Posudek komise: Linka MGL 400 je komplexní zaří  -
zení pro výrobu pelet z rostlinné biomasy. Vyniká
jednoduchou originální stavebnicovou konstrukcí, která
zaručuje nízkou energetickou náročnost výroby pelet. 

Exponát: MOTOROVÁ PILA HUSQVARNA 
560XP AUTOTUNE

Výrobce: HUSQVARNA AB
Vystavovatel: HUSQVARNA ČESKO s. r. o.

Posudek komise: Motorová ruční pila s inovativně
řešeným dávkováním paliva, se zlepšenými 
ergonomickými charakteristikami, s nízkou spotřebou
a sníženými hodnotami exhalací. Diagnostika přes PC
zvyšuje kvalitu provozuschopnosti ve vysokém výkonu.

KATEGORIE: STROJE A NÁŘADÍ PRO LESNÍ TĚŽBU

Exponát: PROCESNÍ ŘÍZENÍ LESNÍ VÝROBY
Výrobce: FORESTA SG, a.s.
Vystavovatel: FORESTA SG, a.s.

Posudek komise: Softwarový nástroj komplexně pod-
porující proces lesní výroby od plánování po řízení
technologií a kapacit. Významné je vytvoření 
objektivních podkladů pro výběrová řízení, kontrolu 
a optimalizaci nákladů a zisku.

KATEGORIE: SLUŽBY A POMŮCKY PRO LESNICTVÍ

KATEGORIE: STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ BIOMASY

GRAND PRIX SILVA REGINA 2012

GRAND PRIX BIOMASA 2012

Exponát: Briketovací lis BrikStar 30-12
Výrobce: BRIKLIS, spol. s r.o. 
Vystavovatel: BRIKLIS, spol. s r.o. 

MIMOŘÁDNÁ CENA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE A HODNOTITELSKÉ KOMISE
GRAND PRIX BIOMASS
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Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1

647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 843

Fax: +420 541 153 060

E-mail: techagro@bvv.cz

www.techagro.cz

www.techagro.cz
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