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ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
Jakub Šebesta, ministr zemědělství
ČR:
„Tyto odborné veletrhy již svou pod-
statou přispívají k hospodářskému
oživení. Jsem přesvědčen, že i přes
pokles prodeje zemědělské techniky je
důležité věnovat pozornost prezentaci
firem a jejich produktů a rozvíjet
diskuzi mezi výrobci a zemědělci, tak
aby mohly být uspokojovány jejich
požadavky na modernizaci.”

József Gráf, ministr zemědělství 
a rozvoje venkova Maďarské repub-
liky:
„Maďarská zemědělská technika prošla
velkou modernizací a máme mnoho
nových strojů na takové úrovni, že se
s nimi můžeme představit v Evropě.
Naše expozice na veletrhu TECHAGRO
je největší zahraniční expozicí zeměděl-
ských strojů v posledních čtyřech
letech.”

Zuzana Roithová, poslankyně Evrop-
ského parlamentu:
„Je potřeba podporovat všechno, 
co může zlepšit povědomí o tom, 
že zemědělství v České republice má
svou hodnotu a je do budoucna 
i zajímavým povoláním a koníčkem 
pro mladé lidi. TECHAGRO považuji 
za přehlídku možností, zajímavostí 
a hlavně místo setkání pro promluvení
se spoustou lidí, kteří se vzájemně
podporují a pomáhají si.”

Martin Vopálka, jednatel společ-
nosti Romill:
„Na TECHAGRO chodí opravdu zemědělci,
lidé, kteří mohou rozhodovat a nakupo-
vat. Je to profesionální akce a s její
návštěvností jsem spokojen. TECHAGRO
nám umožňuje dostat do povědomí
lidí, že Romill nenabízí tak jako dřív
jen krmivářskou techniku, ať už sta-
cionární či mobilní, ale také úplně
novou část výrobků – dopravní techniku.” 

ZÁKLADNÍ UKAZATELE 2010

Letošního ročníku mezinárodních veletrhů TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA se zúčast-
nilo 705 firem z 23 zemí na čisté výstavní ploše 63 528 m2.
Veletrhy navštívilo 105 371 návštěvníků ze 40 zemí. Nárůst počtu návštěvníků představoval 
13 % oproti předchozímu ročníku. Brněnské agrární veletrhy  svým rozsahem a významem potvrdily
přední místo v evropském žebříčku akcí svého oboru.

V letošním roce se souběžně s agrárními veletrhy také konaly Mezinárodní výstava rybářských
potřeb RYBAŔENÍ a Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví.

SPOLUPOŘADATELÉ:

� Ministr zemědělství České republiky
� Hejtman Jihomoravského kraje

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

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

� Ministerstvo zemědělství – odbor lesnický
� Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství
� Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva
� Sdružení podnikatelů SILVAJAGD
� Lesnická práce, s.r.o. 

ZÁŠTITY:



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
Antonín Šedek, jednatel společ-
nosti P & L:
„Vystavujeme společně s naším part-
nerem BISO Schratenecker v pavilonu
B na ploše zhruba 1850 m2. V dosa-
vadních hodnoceních nechceme být
přehnaní optimisté, ale reakce
zemědělců se nám jeví jako příznivá.
Podepsali jsme tady kontrakty a lidé
se hodně zajímají, uvažují, sbírají 
informace, chodí kolem strojů a ptají
se. Zájem je skutečně velký, jen za
neděli jsme měli 168 písemně
doložených konkrétních jednání.”

Tomáš Kvapil, technický ředitel
společnosti AGRALL zemědělská
technika:
„Přišla sem spousta zahraničních
návštěvníků, především ze Slovenska,
Rakouska, Polska a Maďarska. Obzvlášť
nás to těší u slovenských partnerů, 
kterých odhaduji na našem stánku
kolem třiceti procent, protože máme
zastoupení firmy CLAAS i na Slovensku.
Největšímu zájmu odborníků se letos
těšily naše dva exponáty oceněné 
cenou Grand Prix, což jsou traktor 
XERION 5000 a řezačka Jaguar.
Budeme se snažit získané ocenění
využít při odbytu.”

Jiří Balík, rektor České zemědělské
univerzity v Praze:
„Světová výstava je akcí mimořád-
ného významu a ukazuje, že tradiční
odvětví myslivosti a lovectví nejsou 
na ústupu ani po příchodu třetího
milénia a moderních technologií. Jejich
spojení v moderní podobě naopak
přináší nové ekonomické aktivity jako
je ochrana přírodních zdrojů, péče 
o zvěř i celková ochrana hodnot lesa 
i krajiny. Jsem velice rád, že se naše
univerzita mohla kvalifikovaně podílet
na vzniku, spolupořádání a odborné
garanci této ojedinělé výstavy a celé
řady jejích doprovodných akcí.”

VIP HOSTÉ A ZAHRANIČNÍ DELEGACE:

� Světová výstava vývoje myslivosti 
a lovectví

� Jednání agrárních komor zemí Visegrádské
čtyřky a Ukrajiny

� Konference agrárních organizací nových
zemí EU

� Celostátní konference „Úspěšné podnika-
telské projekty v zemědělství a východiska 
z krize“

� Mezinárodní konzultační den pro biomasu
� 4. Středoevropský veterinární kongres

Předvádění a stálé expozice:
� Ukázky zpracování biomasy
� Výstava hospodářských zvířat
� Minifarma John Deere
� Jízdy zručnosti traktorem
� Laserová střelnice
� Velká včelařská výstava

VÝBĚR Z DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ:

� Jakub Šebesta, ministr zemědělství ČR
� József Gráf, ministr zemědělství Maďarska
� Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu
� Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu

Parlamentu ČR
� Jan Hajda, předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR
� Zuzana Bebarová-Rujbrová, předsedkyně Petičního výboru PSP ČR
� Ladislav Skopal, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR 
� Petr Zgarba, člen Zemědělského výboru PSP ČR
� Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR
� Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje
� Jiří Balík, rektor České zemědělské univerzity v Praze 
� Vladimír Večerek, rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
� Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR
� Milan Semančík, předseda, Slovenská poĺnohospodárska a potravinárska komora
� Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev a viceprezident HK ČR
� Stanislav Kozák, náměstek ministra zemědělství
� Jiří Novák, náměstek ministra zemědělství
� Oldřich Černoch, náměstek ministra zemědělství
� Mihály Áman, Národního sdružení zemědělských strojů MEGOSZ, Maďarsko

Delegace Agrárních komor:
� Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajiny

Představitelé velvyslanectví a obchodních oddělení: 
� Chorvatska, Maďarska, Mongolska



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
Josef Nauš, zástupce společnosti
SMS CZ:
„Z obchodního hlediska jsme spoko-
jeni. Letošní rok bude určitě lepší 
než ten předchozí, už jenom proto, že
mnoho firem přemýšlelo a přešlapova-
lo na místě, což nejde donekonečna,
takže se začíná investovat a nakupo-
vat. Máme na stánku jak české, 
tak zahraniční zájemce, spousta
návštěvníků přišla z Rakouska, 
z Německa i z východoevropských
zemí, především z Ukrajiny a Ruska.”

Jiří Tengler, ředitel společnosti
ZEMĚDĚLSKÁ A DOPRAVNÍ TECHNI-
KA:
„Jsme velice spokojeni. Ve srovnání 
s minulým veletrhem TECHAGRO jsme
expozici o něco málo rozšířili a mohu
říci, že se nám to vyplatilo. Zájem 
o naše stroje je obrovský, už teď
máme podepsáno třicet objednávek 
a řada dalších prodejů je rozjed-
naných. Jednání na našem stánku
probíhají od rána až do večera.
Návštěvnost je velmi vysoká, až nás 
to překvapilo, protože TECHAGRO je
vysloveně odborný veletrh. Přicházejí
sem lidé, kteří zemědělským strojům
rozumějí a zajímají se o ně. A navíc
nádherně vyšlo počasí.”

Stanislav Václavek, obchodní a vý-
robní ředitel společnosti DŘEVO-
PRODUKT SV:
„Praktické ukázky zpracování biomasy
měly vysokou návštěvnost a i zahra-
niční hosté chválili jejich organizaci 
a rozsah, který byl zřejmě největší 
v Evropě. Za firmu jsme s letošním
veletrhem SILVA REGINA velmi spoko-
jeni, protože poptávka po úsporných
alternativách vytápění stále roste.
Návštěvnost stánku byla výborná,
máme i objednávky, ale hlavně jsme 
s naší nabídkou seznámili spoustu
dalších lidí.”

VYSTAVOVATELÉ 2010

VYSTAVOVATELÉ 

ÚČAST VYSTAVOVATELŮ NA  
JEDNOTLIVÝCH VELETRZÍCH

PODÍL ZAHRANIČNÍCH 
VYSTAVOVATELŮ

VÝSTAVNÍ PLOCHA v m2

64 %

25 % 11 %

77 %

23 %

82 %

14 %
4 %

MARKETINGOVÉ PRŮZKUMY VYSTAVOVATELÉ 

Vystavovatelé Zastoupené 
veletrh (z 23 zemí*) firmy Celkem

TECHAGRO 432 21 453

ANIMAL VETEX 72 4 76

SILVA REGINA 159 17 176

CELKEM 663 42 705

Bulharsko, Česká republika, 
Čína, Dánsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Itálie, Korejská 
republika, Litva, Maďarsko,
Nizozemí, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Rusko, Slovensko,
Slovinsko, SRN, Španělsko, 
Švédsko, Ukrajina, Velká 
Británie

*

Krytá výstavní Venkovní Zvláštní 
veletrh plocha výstavní plocha předváděcí plocha Celkem

TECHAGRO 34333 10827 1000 46160

ANIMAL VETEX 2062 106 1853 4021

SILVA REGINA 6285 5694 1368 13347

CELKEM 42680 16627 4221 63528

Celková spokojenost vystavovatelÛ 
s veletrhem

81 %

16 %
3 %

Pfiedpokládaná úãast na pfií‰tím roãníku
veletrhu v roce 2010

TECHAGRO
ANIMAL VETEX

SILVA REGINA âR
ZAHRANIâÍ

ANO
NEUTRÁLNÍ

NE ANO
NEVÍM

NE



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
Ivan Kazda, manažer marketingu
společnosti Zetor Trade:
„Letošní veletrh TECHAGRO je pro
společnost ZETOR velice úspěšný.
Návštěvnost se ve srovnání s posled-
ním ročníkem zvýšila, což bylo poznat
už první den. Znamená to, že v eko-
nomice zemědělství zřejmě nastává
pozitivní posun, což cítíme i ze zájmu
návštěvníků o naše výrobky. Máme
potvrzených 31 objednávek plus něco
přes sto poptávek, které budeme řešit
v nejbližších týdnech. Ukázalo se, 
že značka Zetor má stále velmi silný
zvuk a zákazníci naši nabídku cíleně
vyhledávají, což nás velmi těší. 
Náš stánek je prostorný, ale nastaly
okamžiky, kdy tady vůbec nebylo 
k hnutí. Přijela sem většina z našich
zahraničních distributorů, ale navštívili
nás i někteří noví potenciální zákazní-
ci ze zemí jako Etiopie, Alžírska,
Mongolska, Ukrajiny. Do těchto desti-
nací v současné době nevyvážíme,
takže tyto kontakty budeme dál
pečlivě rozvíjet.”

Zuzana Koppová, marketing společ-
nosti LIEBHERR STAVEBNÍ STROJE CZ:
„S letošním veletrhem SILVA REGINA
jsme spokojeni, potkali jsme tady
naše klienty a uzavřeli i nějaké ob-
chody. Návštěvnost byla velice dobrá,
vedle Čechů a Slováků jsme jednali
také s partnery z Polska, Ukrajiny,
Rakouska a Německa, někteří přijeli
na naše pozvání a jiní nás oslovili
náhodně. Celkově to byl úspěšný veletrh.”

Jindřich Vrtěl, jednatel společnosti
VOLVO STAVEBNÍ STROJE CZECH:
„Veletrh SILVA REGINA rozhodně splnil
naše očekávání. Byla to smysluplná
investice a určitě jsme rádi, že jsme
vystavovali. Návštěvnost byla velice 
slušná a něco se prodalo přímo na místě,
což v dnešní době není příliš obvyklé.
Z letošního ročníku máme dobrý pocit.”

NÁVŠTĚVNÍCI 2010

ZÁKLADNÍ STATISTIKA (21. – 25. BŘEZNA 2010)

HLAVNÍM CÍLEM
NÁVŠTĚVNÍKŮ

VÝVOJ NÁVŠTĚVNOSTI 1994 – 2010

NÁVŠTĚVNÍCI 
PRACUJÍ V OBORU 

69 %

16 %

10 %

5 %

105 371 návštěvníků ze 40 zemí*

z toho 5 861 ze zahraničí

312 akreditovaných novinářů

Celková návštěvnost za celou dobu konání Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví a výstavy
Rybaření (21. – 28. 3. 2010): 117 253

Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika,
Čína, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie,
Japonsko, Kanada, Kypr, Libye, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mongolsko, Nizozemí,
Norsko, Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko, SRN, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie

*

NAVŠTÍVILO TYTO
VELETRHY POPRVÉ

HODLÁ NAVŠTÍVIT PŘÍŠTÍ
ROČNÍK VELETRHŮ

100 000
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60 000

40 000

20 000

0
1994 1995 1996 1997 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

15 %

91 %

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

TECHAGRO

ANIMAL VETEX

SILVA REGINA + SVVML

Rybafiení

Rostlinná
v˘roba 33 %

Îivoãi‰ná 
v˘roba 17 %

Jin˘ 20 %

Veterináfiství 1 %

Lesnictví
8 %

Myslivost 3 % Biomasa 2 %

Potravináfisk˘
prÛmysl 1 %

Dfievozpracující
prÛmysl 2 %

Stavebnictví 3 %

SluÏby 8 %

Státní správa 
a samospráva 2 %



GRAND PRIX TECHAGRO 2010 ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
Milan Semančík, předseda Slovenské
zemědělské a potravinářské komory:
„Slovensko má na veletrzích TECHAGRO,
ANIMAL VETEX a SILVA REGINA
tradičně silné zastoupení mezi vys-
tavovateli i návštěvníky. Tyto veletrhy
se u nás těší značnému zájmu 
veřejnosti, například slovenský 
rozhlas zařazuje do vysílání přímé 
vstupy z brněnského výstaviště.
Jednání agrárních organizací zemí V4
vedená při veletrhu TECHAGRO mohou
přispět k definitivnímu odstranění
všech diskriminačních prvků společné
evropské zemědělské politiky, což pok-
ládáme za nezbytné.”

Jakub Šebesta, ministr zemědělství
ČR:
„Světová výstava vývoje myslivosti 
a lovectví je mysliveckou událostí
roku. Myslivci, lovci a chovatelé 
z bezmála třiceti zemí v pavilonu Z
představují vývoj těchto odvětví již od
roku 1910. Věřím, že si každý
návštěvník při prohlídce široké škály
exponátů přijde na své. Zároveň jsem
přesvědčen, že si zde široká veřejnost
zlepší informovanost o lese, lesním
hospodářství a myslivosti a v mnoha
případech si opraví zkreslené názory
na práci lesníků a myslivců.”

Jiří Motyčka, ředitel Svazu cho-
vatelů holštýnského skotu:
„ANIMAL VETEX je pokaždé důležitým
místem setkání lidí z oboru, z podniků
sem přijíždějí jak lidé, kteří mají na 
starosti techniku, tak zootechnici.
Významnou součástí jsou výstavy
zvířat jako příležitost k poměření 
kvality jednotlivých chovů, k porovnání
výsledků a výměně zkušeností. Hlavním
cílem je prosperita výroby mléka, 
která vyžaduje mimo jiné i exteriérově
odpovídající zvířata, a holštýnský den
předvedl výsledky šlechtitelské práce
devíti předních chovatelů.”

Exponát: Čelní nakladač Quicke Dimension 
s ovládacím systémem LCS

Výrobce: firma ALO AB
Vystavovatel: MANATECH CZ s.r.o.

Posudek komise: Originální řešení ovládání funkcí 
hydraulických okruhů nakladače je historicky poprvé 
konstruováno pro použití na čelních nakladačích
určených pro zemědělské a lesnické traktory. Paten-
tově chráněné řešení umožňuje citlivé proporcionální
ovládání všech funkcí nezávisle a rovnoměrně při jakémkoliv zatížení nakladače břemenem. 
Další výhodou je možnost propojení vnějšího okruhu hydrauliky traktoru s nakladačem při chodu
motoru a natlakovaných hydraulických okruzích.

KATEGORIE: TRAKTORY A MANIPULAČNÍ TECHNIKA

Exponát: Kolový traktor 
CLAAS XERION 4500/5000 

Výrobce: CLAAS KGaA mbH
Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a.s.

Posudek komise: Kolový traktor s výkonem motoru
385 kW má dobrou manévrovatelnost, včetně krabího
chodu. Může být vybaven centrálním huštěním 
pneumatik, přispívající ke zvýšení tahové síly při
současném snížení prokluzu kol a spotřeby paliva.
Plynulá převodovka, která je u této výkonové kategorie traktoru použita poprvé, společně 
s elektronickým řízením umožňuje maximální využití výkonu motoru. 

Exponát: VariStream u samojízdné sklízecí 
řezačky KRONE BiG X

Výrobce: Maschinenfabrik Bernard 
KRONE GmbH

Vystavovatel: Společná expozice dovozců 
strojů KRONE do České republiky 
a Slovenska

Posudek komise: VariStream je jednoduchý systém
optimalizace toku řezanky dopravním kanálem
sklízecích řezaček KRONE BiG X. Odpružené dno řezacího bubnu a zadní stěna metače reagují 
na dopravované množství řezanky svým vychýlením a tak se automaticky zvětšuje průřez 
dopravního kanálu. Představené technické řešení snižuje příkon stroje a zmenšuje opotřebení
některých dílů stroje.

KATEGORIE: STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO SKLIZEŇ PÍCNIN A SEMENNÝCH PLODIN



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
Vlastimil Zeman, manažer pro
zákaznickou podporu společnosti
MERIMEX:
„Výborně vyšlo počasí a asi i díky 
tomu byla vysoká návštěvnost. Nový
pavilon P přitáhl do zadní části 
výstaviště spoustu návštěvníků a ve 
srovnání s minulými ročníky to tady
výrazně ožilo. K nám na stánek přišlo
určitě více lidí než před dvěma lety,
jejich počet nás v prvních dnech až
překvapil. Jednali jsme hlavně s našimi
stávajícími obchodními partnery, ale
navázali jsme i některé nové kontakty.”

Maciej Suchoň, prezident společ-
nosti ZAGRODA, Polsko:
„Rozhodli jsme se s naší nabídkou pol-
ských zemědělských strojů expandovat
na český trh a prvním krokem je právě
účast na brněnském veletrhu TECHAGRO.
Snažíme se zde navázat kontakty 
a spolupráci s českými firmami 
a výrobci, najít dealery pro český trh
a získat od českých zemědělců co 
nejvíce informací o tom, o jaký druh
výrobků mají zájem. Poptávka nás 
příjemně překvapila, tři stroje jsme
prodali hned první den veletrhu 
a takový úspěch jsme ani nečekali.”

Karl-Heinz Kranich, předseda před-
stavenstva společnosti Karlow-
Karlshof: 
„Stroje značky JENZ na přípravu 
a zpracování biomasy dodáváme na
český a slovenský trh od roku 2004 
a zájem o ně je stále vyšší.
Předpokládáme, že tento trh v dalších
pěti letech poroste o deset až dvacet
procent ročně. Je to vidět i na
veletrhu SILVA REGINA ze zájmu 
o biomasu a z návštěvnosti praktických
ukázek. S předváděním strojů na zpra-
cování biomasy jsme v Brně začali
jako první už před čtyřmi lety a letos
je tady už celá sekce zaměřená 
na biomasu.” 

Exponát: CLAAS AUTO FILL  
Výrobce: CLAAS KGaA mbH
Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a.s.

Posudek komise: Claas Auto Fill je plně automatický
systém plnění odvozních prostředků řezankou pro
sklízecí řezačky Claas. Na základě údajů z vysoko-
frekvenční kamery lze určit objem, okamžitou polohu
a stupeň naplnění odvozního prostředku. Podle toho
je automaticky nastavována poloha odhazové koncovky
sklízecí řezačky tak, aby plnění odvozního prostředku bylo optimální. Výrazně se tím ulehčuje
práce obsluhy stroje a celá sklizňová linka je efektivnější. 

Exponát: Encyklopedie ochrany rostlin
Výrobce: Profi Press s.r.o.
Vystavovatel: Profi Press s.r.o.

Posudek komise: Odborná encyklopedie ochrany 
rostlin je svým rozsahem, strukturou a názorným
grafickým zpracováním ojedinělým souborným dílem,
které popisuje problematiku ochrany rostlin v praxi.
Celkový rozsah odborných údajů a obrazového 
materiálu více jak 2000 vlastních originálních obrázků
nebyl doposud v ČR v takovém rozsahu publikován.

Exponát: Žlutý len, odrůda AMON 
Výrobce: AGRITEC, výzkum, 

šlechtění a služby, s.r.o.
Vystavovatel: AGRITEC, výzkum, 

šlechtění a služby, s.r.o.

Posudek komise: Odrůda Amon představuje novou generaci
odrůd olejných lnů s kvalitou požadovanou potravinářským
průmyslem. Má charakteristickou žlutou barvou semene,
měkké osemení, nízký obsah kyseliny linoleové a vysoký
obsah oleje v sušině. Složením mastných kyselin je odrůda Amon velmi vhodná pro potravinářský průmysl
jako posypka pro pečivo nebo pro lisování jedlého oleje s parametry přibližujícími se slunečnicovému oleji. 

Exponát: ROBOCROP InRow – robotizovaný 
okopávač zeleniny

Výrobce: Garford Farm Machinery, Anglie
Vystavovatel: Agrovaria Export-import, s.r.o.

Posudek komise: Jedná se o novinku v mechanizaci 
pěstování zeleniny a léčivých rostlin. Automaticky řízená
plečka kypří a odstraňuje plevele v meziřadí a mezi
rostlinami v řádku. Počítač zpracovává obrazové
informace snímané kamerovým systémem, které jsou
následně využity k řízení směru jízdy a frekvence otáčení pracovních sekcí. Originalita systému
spočívá v přizpůsobení se variabilitě vzdáleností mezi rostlinami v řádku.

KATEGORIE: STROJE PRO ZPRACOVÁNÍ PŮDY, ZAKLÁDÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ POROSTŮ



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
Roman Křenek, jednatel společnosti
KŘENEK FOREST SERVICE:
„Na veletrhu SILVA REGINA jsme
především kvůli prezentaci a sezná-
mení potenciálních zákazníků s naší
nabídkou. Je to jediný veletrh v České
a Slovenské republice, kde vystavu-
jeme, takže kdybychom tady nebyli,
jako bychom ani neexistovali.
Návštěvnost je letos velice solidní, 
až do středy byla skutečně velmi
vysoká, a těší nás, že přijeli i zájemci
ze Slovenska.”

Michal Sýkora, vedoucí obchodního
úseku společnosti STS Prachatice:
„Prodáváme lesnické a zemědělské
stroje, takže veletrhy TECHAGRO 
a SILVA REGINA jsou pro nás ideální
kombinace. Protože v Brně vystavují
všechny významné firmy českého trhu,
je pro nás účast takřka povinná. Od
letošního ročníku jsme si slibovali
především získání nových zákazníků 
a s výsledkem jsme spokojeni. Máme
podepsané objednávky na vyvážecí
soupravy i malotraktory a spousta
dalších obchodů je rozjednána.
Zůstáváme tady až do neděle, ale už
teď mohu říci, že letošní ročník 
hodnotíme jako vydařený.”

Alexandr Grečenko, oceněný medailí
za celoživotní přínos v oblasti kon-
strukce zemědělské techniky:
„Samozřejmě mám velkou radost, 
ale doufám, že to nebylo ocenění 
k mé životní pouti, protože stále ještě
pracuji a jsem aktivní. Tady na
veletrhu mě v podstatě nejvíce zají-
mají traktory, neboť jsem pohonář. 
Z oceněných exponátů při dnešním
předávání cen Grand Prix mne zaujala
myšlenka traktoru s vodíkovým 
pohonem. Může to být budoucnost,
ale také nemusí. Vodík není tak snad-
no k mání, dnes se také ví, že je to
produkt chemického průmyslu.”

Exponát: Nový technologický postup  
při setí a hnojení zemědělských 
plodin s využitím secích strojů 
EXCELENT Premium a hnojiva 
UREAstabil  

Výrobce: Farmet a.s.
Vystavovatel: Farmet a.s.

Posudek komise: Jedná se o nový technologický
postup zakládání porostů s integrovaným hnojením
dusíkem. Při vývoji technologie bylo využito spolupráce s Výzkumným ústavem rostlinné výroby
v Praze – Ruzyni a byla prokázána lepší vyrovnanost porostů, vyšší kvalita parametrů zrna 
a stabilita výnosů. Navrhovaná technologie snižuje náklady na založení a hnojení porostů plodin
a snižuje ztráty dusíku z aplikovaných hnojiv. 

Exponát: DATA LOGGERY (záznamníky) 
pro monitoring mikroklimatu 
ve stájích prasat a drůbeže

Výrobce: BAUER TECHNICS s.r.o.
Vystavovatel: BAUER TECHNICS s.r.o.

Posudek komise: Záznamníky umožňují měření a záz-
nam hodnot oxidu uhličitého a čpavku s dostatečnou
přesností v životním prostoru chovaných zvířat.
Jejich předností je univerzálnost použití, možnost
bezdrátového přenosu dat a příznivá cena, která je činí dostupné pro použití v běžné zemědělské
praxi. Předností tohoto záznamníku je průběžná kontrola provozního stavu, automatická kalibrace
a snadná výměna čidla čpavku po skončení jeho životnosti. V současné době není na trhu 
srovnatelný výrobek.

KATEGORIE: STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

GRAND PRIX ANIMAL VETEX 2010

Exponát: PROGRAM IMUNO
Výrobce: FIDES AGRO, spol. s r.o.
Vystavovatel: FIDES AGRO, spol. s r.o.

Posudek komise: Program IMUNO spočívá v modulaci
imunitního systému selat pomocí kombinace biolo-
gicky aktivních látek, enzymů, glutamanů a stopových
prvků. Krmný doplněk zlepšuje zdravotní stav selat,
jejich růst a konverzi krmiv.

KATEGORIE: KRMIVA A DIETETIKA



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...Exponát: BIOSPRINT®

Výrobce: Prosol S.p.A.
Vystavovatel: Nutratech s.r.o.

Posudek komise: BIOSPRINT je krmné aditivum 
obsahující živou kvasinkovou kulturu. Přípravek 
pozitivně ovlivňuje trávící procesy v předžaludku,
zvyšuje produkci a kvalitu mléka a zlepšuje zdravot-
ní stav dojnic.

MIMOŘÁDNÁ CENA

GRAND PRIX SILVA REGINA 2010

Exponát: John Deere 1110E
Výrobce: John Deere Forestry, Finsko
Vystavovatel: Merimex s.r.o.

Posudek komise: Jedná se o nový koncept vyvážecího
traktoru s optimalizovanou tažnou silou s komfort-
ním a snadným ovládáním. Z hlediska ergonomie 
a bezpečnosti práce vyniká otočnou kabinou s vy-
rovnáváním polohy, se zlepšeným výhledem a se
sofistikovaným elektronickým řídícím systémem
všech činností včetně autodiagnostiky. 

KATEGORIE: STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO TĚŽBU A DOPRAVU DŘÍVÍ

Exponát: PRODEJ DŘÍVÍ NA PNI 
S OSLOVENÍM KONKURENCE

Výrobce: FORESTA SG, a.s.
Vystavovatel: FORESTA SK, a.s.

Posudek komise: Jde o zcela novou službu pro 
vlastníky a správce lesa. Systém umožňuje prodat
vyznačený těžební prvek s konkrétním počtem
změřených stromů kupci, který nabídne nejvyšší
cenu. Metoda je transparentní, objektivní, 
s vyřešenými právními aspekty jak na straně vlastníka, tak na straně kupce. Principem prodeje 
je postupné snižování ceny a prodej první nabídce. Metoda znemožňuje předběžnou dohodu 
zájemců (kupujících), která by znevýhodnila prodávajícího.  

KATEGORIE: SLUŽBY A POMŮCKY PRO LESNICTVÍ

Pavel Fučík, marketingový manažer
společnosti SOME:
„Snažili jsme se na výstavní plochu 
uvnitř i venku umístit značnou část
našeho sortimentu, která v současné
době představuje asi třicet značek.
Oproti roku 2008 se nakupuje méně,
ale doufáme, a vysoká návštěvnost 
to zatím naznačuje, že se tímto
veletrhem situace zlomí k lepšímu.”

Zděněk Haman, ředitel pro strate-
gii, Farmet, Česká Skalice:
„V Brně představujeme co nejširší 
sortiment a také několik novinek.
Ocenění Grand Prix za systém 
zakládání porostů s použitím hnojiva
UREAstabil s aplikací, která je vyzkoušená
a která se používá prostřednictvím
našeho secího stroje EXCELLENT
Premium, je pro nás zajímavé nejen 
z hlediska zviditelnění na domácím 
a zahraničním trhu, ale poukazuje i na
naši vyspělost konstrukčních materiálů
a konstruktérské práce vůbec, což nás těší.”

Pavel Kouřil, manažer prodeje pro
CZ a SK společnosti Krone:
„Oproti roku 2008 jsme strategicky
změnili pavilon D za nový pavilon P.
Pro nás všechny, alespoň z našeho
hodnocení, je velkým překvapením, 
že za 16 let, co TECHAGRO existuje,
nebyl na veletrhu takový zájem 
o cílené obchodování. To se úplně
vymyká předchozím ročníkům. Zřejmě
pauza, která v obchodě byla, akumulo-
vala tuto potřebu, navíc se čekalo na
podpory a bonusy atd., takže  to tady
zafungovalo a snad i zemědělci od-
cházeli spokojeni, že udělali dobrou
investici. Věřím tomu, že následně 
i na poli to bude znát. Naše společnost
prezentuje na 600 metrech čtverečních
celou škálu výrobků, od žací techniky
přes obraceče, shrnovače, sklízecí
techniku, lisy, sběrací vozy a tisícovku
řezačku, která je jediná na světě.”



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
Ctibor Zourek, vedoucí oddělení
prodeje, Mikrop:
„Společnost MIKROP Čebín je dodava-
tel minerálně-vitamínové výživy pro
zvířata, zejména pro všechny hospo-
dářské kategorie a drůbež, v sortimen-
tu má i doplňková krmiva pro zájmové
chovy, tzn. koně, ryby, ovce, kozy 
a lesní zvěř. Letos jsme uváděli na trh
novinku, která s krmivařinou nesou-
visí, a to návnady a nástrahy pro 
hlodavce, jinak jsme na veletrhu před-
stavovali náš klasický, ustálený sorti-
ment. Návštěvnost nás hodně překva-
pila, měli jsme po celou dobu spoustu
stávajících zákazníků jak u nás 
na stánku, tak na malém stánku 
v pavilonu Z, kde nabízíme speciální
sortiment pro myslivost, lesní zvěř 
a ryby.”

Bronislava Foltánová, obchodní ředi-
telka, Chr. Hansen, Czech Republic:
„Osobně se mi na veletrhu líbí 
doprovodné akce a zejména diskusní
fóra za účasti zahraničních hostů.
Návštěvnost na stánku hodnotíme
jako přiměřenou. Pro nás bylo letos
důležité, že jsme se prezentovali pod
novým názvem firmy, pod kterým 
fungujeme od prvního března, takže
nás zaregistrovala jak konkurence, 
tak zákazníci. Zjistili jsme, že pro
konečného zákazníka změna názvu
není až tak důležitá, což je pozitivní
zpráva. Také využíváme tuto výstavu 
k firemním doprovodným akcím a pod-
porujeme další aktivity, které se nám
letos podařily, takže z našeho pohledu
hodnotím účast na veletrhu dobře.” 

Vít Mareš, Svaz chovatelů ovcí 
a koz v České republice:
„Jsme velice rádi, že se můžeme 
na veletrhu prezentovat, protože ve
spolupráci se společností GENOSERVIS
jsme jedním ze spolupořadatelů 
výstavy hospodářských zvířat. Byť 

Exponát: Larix H3-650 P
Výrobce: Mendelova univerzita v Brně, 

školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny

Vystavovatel: Mendelova univerzita v Brně, 
školní lesní podnik 
Masarykův les Křtiny

Posudek komise: Larix H3 je třílanová lesní lanovka 
s hydrostatickými pohony. Umožňuje dopravu dříví 
po rovině, po i proti svahu, v polozávěsu, nebo v plném závěsu. Jde o progresivní řešení s auto-
matickým a programovatelným řízením rychlosti vozíku s nákladem i bez nákladu. Systém se 
vyznačuje posílenými bezpečnostními prvky, sníženou spotřebou energie zajištěnou rekuperací sil
v lanech, automatickým dobržďováním tažného lana a rovněž automatickým dopínáním nosného
lana a kotevních lan. 

MIMOŘÁDNÁ CENA GENERÁLNÍHO ŘEDITELE A HODNOTITELSKÉ KOMISE

Exponát: Kolekce lesnických 
a mysliveckých stejnokrojů 
šlechtických rodů z Čech, 
Moravy a Slezska

Výrobce: Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil Sdružení 
podnikatelů registrované 
ochrannou známkou SILVAJAGD

Vystavovatel: Ing. Dr. Jaroslav Pospíšil Sdružení 
podnikatelů registrované 
ochrannou známkou SILVAJAGD

Posudek komise: Jde o unikátní kolekci lesnických a mysliveckých stejnokrojů pro Českou republiku
a zahraničí. Kolekce je doplněna sbírkou originálních dobových lesnických a mysliveckých oděvů
z řady zemí a historických období od 17. do 21. století. Jedná se o dosud největší soubor 
stejnokrojů soustředěných pro představení široké veřejnosti na světě.  

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ U PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉ VÝSTAVY 
VÝVOJE MYSLIVOSTI A LOVECTVÍ



ŘEKLI 
O VELETRZÍCH...
jsou naše prostory na vystavení 
plemen koz a ovcí omezené, snažili
jsme se tady předvést opravdu kvalit-
ní zvířata. Vystavujeme patnáct 
plemen ovcí, tři plemena koz, dohro-
mady asi šedesát zvířat a myslím si,
že návštěvníci opravdu mohou vidět
základní průřez plemen, které se 
v České republice chovají.”

Aleš Příleský, člen okresního
výboru Českého včelařského svazu
Brno-město a spoluorganizátor
Velké včelařské výstavy:
„Ceníme si ochoty Veletrhů Brno, 
že mají porozumění pro naše potřeby
a už od roku 2004 nám umožňují 
v rámci doprovodného programu
prezentovat včelařskou problematiku.
V této oblasti máme obrovský dluh,
neboť povědomí o včelařském 
působení u nás je opravdu malé. 
Z devětadevadesáti procent přijeli 
včelaři z celé České republiky, je tu 
i hodně hostů ze Slovenska a na
každé výstavě přednášíme i pro 300
až 400 dětí ze škol. Máme tu některé
supermoderní exponáty, takže se 
z amatérského setkání stala skutečně
profesionální včelařská výstava.”

www.techagro.cz
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