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Zvýrazněné 
téma:

Národní v˘stava hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky se na brnûnském v˘stavi‰ti konala jiÏ potfietí, opût 

s vût‰í úãastí chovatelÛ a zvífiat a za velkého zájmu náv‰tûvníkÛ. Poãtem hospodáfisk˘ch zvífiat ‰lo o pfiehlídku 

srovnatelnou s nejvût‰ími evropsk˘mi v˘stavami svého druhu. Národní v˘stava potvrdila dobré jméno a vysokou

kvalitu ãeské Ïivoãi‰né v˘roby, stejnû jako kvalitu na‰í zemûdûlské techniky a technologií pro chov. Zatímco 

zvífiata soutûÏila v národních ‰ampionátech a komentovan˘ch pfiehlídkách, nejlep‰í exponáty byly ocenûny 

Zlatou medailí. 

SPOLUPOŘADATELÉ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 
A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

■ Agrární komora âR 
■ âeská zemûdûlská univerzita v Praze
■ Genoservis, a.s.
■ Komora veterinárních lékafiÛ âR 
■ Mendelova univerzita v Brnû 
■ Ministerstvo zemûdûlství âR 
■ Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
■ Zemûdûlsk˘ svaz âeské Republiky

■ âeskomoravská spoleãnost chovatelÛ a.s. 
■ âesk˘ svaz chovatelÛ masného skotu  
■ Equiteam, o.s.
■ 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 
■ Asociace svazÛ chovatelÛ koní âR

HOSTÉ A ZAHRANIČNÍ DELEGACE
■ Jifií Mach, námûstek ministra zemûdûlství

■ Jan Veleba, prezident Agrární komory âR

■ Martin P˘cha, pfiedseda Zemûdûlského svazu âR

■ Jean Blanc, prezident francouzské Asociace 

chovatelÛ plemene blonde d'Aquitain

■ Slavnostní zasedání Zemûdûlského svazu âR 
k 45. v˘roãí zaloÏení 

■ Mise obchodníkÛ z Ruska, Ukrajiny a Bûloruska

Svaz 
chovatelÛ koní

Moravy 
a Slezska
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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 30. 3. – 3. 4. 2014.

Dal‰í roãník bienální Národní v˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky probûhne v ãervnu 2015.

* Belgie, âeská republika, Maìarsko, Nûmecko, Polsko,
Slovensko, Velká Británie 

** Belgie, Bûloruská republika, âeská republika, Dánsko,
Francie, Irsko, Itálie, Nûmecko, Nizozemí, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Ruská federace, Slovensko, Slovinsko, 
·v˘carsko, Velká Británie

STATISTIKY 2013 

V˘stavní plocha pro expozice 5.042 m2

Plocha hospodáfisk˘ch zvífiat 14.800 m2

V˘stavní plocha celkem 19.842 m2

Vystavovatelé 178 ze 7 zemí *

Chovatelé 238

Náv‰tûvníci 44.055 ze 17 zemí **
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Obory pÛsobnosti firmy odborného náv‰tûvníka 

Typ firmy, u které pracuje odborn˘ náv‰tûvník 

PRŮZKUMY NÁVŠTĚVNÍKŮ

32,25 %27,38 %

100 %

100 %

9,77 %

9,29 %

29,01 %

18,02 %

13,34 %

33,90 %

10,81 %

10,12 %8,44 %

6,28 %

5,48 %

24,97 %

8,80 %

3,83 %

2,97 %

2,26 %

2,19 %

19,58 %

8,57 %

7,21 %

4,07 %

1,46 %

Zemûdûlsk˘ podnik

·kolství, vûda, v˘zkum

SluÏby

Samostatnû hospodafiící rolník

Obchodní spoleãnost (mimo zemûdûlské podniky)

V˘robní podnik (mimo zemûdûlské podniky)

Svaz, sdruÏení

Jin˘

Îivoãi‰ná v˘roba

Rostlinná v˘roba

Chovatelství

Obchod, sluÏby

Veterináfiství

Biomasa

Potravináfisk˘ prÛmysl

Státní instituce

Jin˘

DÛvody náv‰tûvy odborného náv‰tûvníka 

Získání obecného pfiehledu o oboru

Získat informace o konkrétním produktu

Spoleãenské setkání s partnery

Objednávat, nakupovat

Úãast na doprovodném programu

Vést obchodní jednání

Pfiehlídky a soutûÏe zvífiat

100 %
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DOPROVODNÝ PROGRAM OSLOVIL ODBORNÍKY I LAIKY
Souãástí leto‰ního roãníku byla opût specializovaná v˘stava BIOMASA s expozicemi v˘robcÛ a dodavatelÛ technologií,
techniky a sluÏeb pro transformaci a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie. Dvoudenní konferenãní program se zamûfiil na
aktuální témata oboru jako podporu bioplynov˘ch stanic, progresivní technologie pro produkci tepla 
z fytomasy nebo perspektivu vyuÏití smûsn˘ch a biogenních pohonn˘ch hmot. Odborná vefiejnost se se‰la také na
slavnostním zasedání Zemûdûlského svazu âR ke 45. v˘roãí zaloÏení organizace zemûdûlcÛ. 
Atraktivní novinkou bylo páté kolo nejvy‰‰í rodeové soutûÏe v âR Strabag ProRodeo Tour 2013. ·irokou vefiejnost 
zaujaly také ukázky chovatelsk˘ch ãinností jako dojení krav a koz, stfiíhání ovcí, spfiádání vlny aj. âe‰tí farmáfii roz‰ífiili
prodej sv˘ch produktÛ vãetnû kulináfisk˘ch specialit a nechybûla ani prezentace regionálních potravin. Náv‰tûvníci opût
vybírali nejkrásnûj‰í krávu v˘stavy a titul Miss sympatie získala kráva plemene Red Hol‰t˘n z akciové spoleãnosti Dobrosev.
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Hodnocení krmiv pro dojnice
Vystavovatel: Dr. Ing. Jifií Tfiináct˘, AgroDigest s.r.o.
V˘robce: Dr. Ing. Jifií Tfiináct˘, AgroDigest s.r.o.
Popis: První prezentace zde na v˘stavû, asi 600 stran, 68 autorÛ a

spoluautorÛ, z toho 22 zahraniãních. Obsahuje základní
systémy hodnocení krmiv s praktick˘mi aplikacemi. Mj.je
text knihy napsán v rámci fie‰ení 15 v˘zkumn˘ch projektÛ,
z toho 2 zahraniãních. 48 kapitol, prakticky v‰ichni pfiední
odborníci v âR.

Nast˘lací rozdruÏovaã MT 300
Vystavovatel: MEGAAGRI s.r.o.
V˘robce: MEGAAGRI s.r.o.
Popis: Kompaktní nast˘lací rozdruÏovaã urãen˘ do ãelního

zavû‰ení nebo tfiíbodového závûsu. Jeho v˘hodou je
jednoduch˘ systém drhání kulat˘ch balíkÛ. Nast˘lá aÏ do
vzdáleností 14m s rotací o 300°.Pfii fiezané slámû na 8-16
noÏÛ zaruãuje maximální nasycení podest˘lky s úsporu aÏ
o 20%.

TRIOMATIC T30 - automatick˘ systém krmení
V˘robce: HZT Technik, s.r.o.
Vystavovatel: Trioliet Mullos B.V., Nizozemí
Popis: Triomatic T30 je automatick˘ systém krmení firmy TRIOLIET.

Systém se skládá ze dvou ãástí, jednu tvofií pfiípravna
(kuchynû krmení) a druhou ãást tvofií krmící robot. Cel˘
proces pfiípravy a dávkování krmiv je plnû automatick˘.

Souãástí slavnostního zahájení bylo i udílení Zlat˘ch medailí nejlep‰ím
exponátÛm v˘stavy. 

ZLATÉ MADAILE 
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Fitmin COMPLETE
Vystavovatel: Dibaq a.s.
V˘robce: Dibaq a.s.
Popis: Fitmin COMPLETE spadá do sortimentu extrudovan˘ch

krmiv pro konû znaãky Fitmin. V˘jimeãnost extrudovan˘ch
krmiv pro konû je dána právû procesem v˘roby, kdy vlivem
vysokého tlaku a ‰okového zahfiátí dochází k popraskání
bunûãn˘ch stûn pouÏit˘ch surovin a tím ke zv˘‰ení
stravitelnosti krmiva a moÏnosti maximálního vyuÏití
dodan˘ch Ïivin. Fitmin COMPLETE v kombinaci s luãním
senem zajistí kompletní pokrytí Ïivin dospûlého konû, navíc
vysoká vyuÏitelnost krmiva v nízk˘ch denních dávkách
pfiíznivû ovlivÀuje ekonomiku chovu. 

Broomate - zametací zafiízení
Vystavovatel: GreenMech s.r.o.
V˘robce: OSBORN International GmbH, Nûmecko
Popis: Univerzální zametací zafiízení, které slouÏí k odstranûní

neãistot v zemûdûlsk˘ch podnicích, ve velkochovech,
stavbách, skladech atd. Vhodné pro odklízení kejdy, hlíny,
odpadu, bláta, pilin, snûhu, stojící vody, prÛmyslové suti
apod.

ZLATÁ MEDAILE ZEMĚDĚLSKÉHO TÝDENÍKU
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ŘEKLI O VÝSTAVĚ
Tomá‰ Truhláfi, pfiedseda pfiedstavenstva
spoleãnosti Genoservis:
„Tuto v˘stavu povaÏujeme za velmi dÛleÏi-
tou, protoÏe jde o jedineãné místo setkání
chovatelÛ v‰ech plemen skotu, koní 
i dal‰ích zvífiat. âeská republika se v této
oblasti má ãím pochlubit, v oblasti chova-
telství skotu je na jednom z ãelních míst
dosahovan˘ch parametrÛ a to nejen 
v rámci Evropy, ale i svûta. Proto zde
máme fiadu zahraniãních hostÛ, ktefií
oceÀují vysokou úroveÀ na‰í Ïivoãi‰né
v˘roby a samozfiejmû i pfiidruÏen˘ch
v˘rob. Vûfiíme, Ïe na v˘stavû budeme moci
tuto úroveÀ prezentovat obchodním part-
nerÛm a na‰e postavení na trhu dále
upevnit.”

Jifií Mach, 
námûstek ministra zemûdûlství:
„NVHZ je místem pfiátelsk˘ch setkání, kde
je moÏné pohovofiit o vûcech, na které 
v pracovních jednáních vût‰inou nezb˘vá
ãas, a zároveÀ si prohlédnout Ïivé v˘sled-
ky práce. Chci podûkovat spoleãnostem
Veletrhy Brno a Genoservis za udrÏování 
a zlep‰ování této v˘stavní tradice, protoÏe
myslím, spoleãnû odvádûjí velkou práci.
Samozfiejmû dûkuji také chovatelsk˘m
svazÛm a zemûdûlcÛm za jejich podporu 
a úãast.”

Jean Blanc, 
prezident francouzské Asociace 
chovatelÛ plemene blonde d'Aquitain:
„Chtûl bych pogratulovat organizátorÛm
této v˘stavy, která je podobnû jako v˘stavy
ve Francii pfiedev‰ím ocenûním práce
zemûdûlcÛ. Zlep‰uje komunikaci mezi
mûstem a vesnicí, kdyÏ zde lidé z jin˘ch
oborÛ mohou vidût nad‰ení chovatelÛ
skotu a zároveÀ jejich tvrdou práci. Velmi
nás tû‰í, Ïe se na‰e plemeno dostalo do
âeské republiky a také jak daleko se va‰i
chovatelé dostali v kvalitû. Chci ocenit
vynikající kvalitu zvífiat pfiedveden˘ch na
této v˘stavû.”

Patrik Toma‰tík, 
prodejce, MEGAAGRI s.r.o.:
„S v˘stavou jsem velmi spokojen.
Pfiedstavili jsme zde novinku, nast˘lací
rozdruÏovaã MT 300, kter˘ jsme vyvinuli
ve spolupráci s ãesk˘mi zemûdûlci. Jen za
první den jsme mûli 200 zájemcÛ o tento
stroj, coÏ povaÏujeme za obrovsk˘ úspûch.
Na‰li jsme zde potenciální zákazníky jak
mezi náv‰tûvníky, ktefií se na v˘stavu pfii‰li
podívat, tak mezi vystavovateli dobytka.” 

Petr Jedliãka, 
vedoucí prodeje a marketingu, 
OPaLL-AGRI, s.r.o.:
Na‰e firma je nejvût‰ím v˘robcem náhrad-
ních dílÛ na zemûdûlskou techniku v âeské
republice a  v˘robcem zemûdûlsk˘ch stro-
jÛ pro zpracování pÛdy. Jako vystavovatelé
jsme na této v˘stavû poprvé. Rozhodli
jsme se pro spoleãnou expozici se
spoleãností Gordex, která zastupuje
znaãku traktorÛ Massey Ferguson. Máme
tu nejvût‰í venkovní v˘stavní plochu 
v oblasti zemûdûlské techniky. Stroje,
které tu vystavujeme, uÏ jsou v‰echny pro-
dané, získali jsme zde zajímavé kontakty.
Co do poãtu zákazníkÛ, ktefií k nám pfii‰li, 
a jejich odbornosti hodnotím tuto v˘stavu
jako dobrou a jsme rádi, Ïe jsme pfii‰li.” 

Jan Novák, 
fieditel V˘vojového a chovatelského 
centra Fitmin, spoleãnost Dibaq a.s.:
„V Brnû vystavujeme pravidelnû, a to jak
na TECHAGRO, tak na NVHZ. VeletrÏní
prezentace je o podpofie prodeje, ale také 
o podpofie znaãky, kterou zde dostáváme
více do povûdomí  lidí, a to nejen chovatelÛ
hospodáfisk˘ch zvífiat, ale i chovatelÛ zvífiat
domácích. To je spolu se setkáváním se
stávajícími zákazníky a vyhledáváním
nov˘ch potenciálních zákazníkÛ hlavní
smysl na‰í úãasti. KdyÏ u klientÛ vyvoláme
pozitivní emoce, a to i Zlatou medailí, kter-
ou jsme letos získali za krmivo pro konû,
pfiispûje to k dobrému jménu znaãky.”

Petr Scherhaufer, 
obchodní fieditel, CIME, s.r.o.:
„Jsme firma, která se primárnû zab˘vá
manipulaãní technikou. S na‰í úãastí na
v˘stavû jsem spokojen. Náv‰tûvnost byla
pro nás zajímavá, myslím si, Ïe lidé pfii‰li 
i v tûÏké dobû, která je obecnû daná situací
ve státním sektoru, zemûdûlce hodnû
zasáhly i nedávné povodnû. Tato prezen-
tace je hlavnû o práci, o tom, Ïe dokáÏeme
lidi oslovit, nûco zajímavého jim na-
bídnout, hovofiit s nimi. Líbí se nám
dvoulet˘ cyklus v˘stavy, jsem dokonce
zastáncem toho, aby se velké v˘stavy typu
TECHAGRO konaly v tfiíletém cyklu.” 

Josef Macháã, 
jednatel, GreenMech s.r.o.:
„Jsme vcelku pfiekvapení a je pro nás
pfiínosem, Ïe k nám pfii‰li náv‰tûvníci
pfiedev‰ím z fiad odborné vefiejnosti.
Získali jsme Zlatou medaili za zametací
zafiízení od nûmecké firmy Osborn, coÏ je
také trochu pfiilákalo. Jsme na této v˘stavû
poprvé, v minulosti jsme se vût‰inou
úãastnili veletrhu TECHAGRO, a kdyÏ nás
organizátofii oslovili, rozhodli jsme se, Ïe
to letos zkusíme. Myslím si, Ïe to bylo
dobré rozhodnutí.”

Karel Roden, 
herec a chovatel
„Na v˘stavû pfiedstavuji dextery, irské 
plemeno, které je povaÏováno za jedno 
z nejstar‰ích evropsk˘ch plemen. Rozhodl
jsem se pro dextery pro jejich velikost 
a dobr˘ charakter. Myslím, Ïe je to dobrá
volba pro lidi, ktefií se chtûjí vrátit k pfiírodû
a odcházejí z mûst na venkov, kde si koupí
statek nebo chalupu. Na v˘stavû v Brnû
oceÀuji pfiátelsk˘ pfiístup chovatelÛ, 
organizaci i  mnoÏství vystaven˘ch plemen
a kusÛ zvífiat.”
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VÝSTAVA OBRAZEM


