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Historicky rekordní TECHAGRO 2014

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 bezmála stovku produktů,
13 z nich pak získalo ocenění Grand Prix.
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Argentina, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Chorvatsko, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR,
Kanada, Korejská republika, Lichtenštejnsko,
Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko,
Rusko, Slovensko, Slovinsko, SRN, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko,
Ukrajina, USA, Velká Británie
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Jak vyplývá z ohlasů, vystavovatelé byli velmi
spokojeni se zájmem o své exponáty a s uzavřenými obchody. Do Brna přijelo rekordních
119 013 návštěvníků ze 46 zemí světa. Vedle českých zemědělců a lesníků jednali také
se zahraničními zákazníky. Mimořádný byl také
počet organizovaných zájezdů odborníků ze zemědělských podniků a firem. Na výstaviště dorazilo více než 500 autobusů vypravených nejen
z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Více než
50 jich přijelo ze Slovenska, osm z Rakouska, tři
z Polska a dva z Maďarska, další delegace odborníků přicestovaly z Bulharska, Chorvatska, Běloruska, Lotyšska a Ukrajiny.

Veletrh
TECHAGRO
ANIMAL VETEX
SILVA REGINA
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Celkem

VÝSTAVNÍ PLOCHA v m2

22 868

Komplex zemědělských a lesnických veletrhů
opět posunul laťku nastavenou minulým ročníkem o notný kus nahoru a stal se vůbec největší
akcí pořádanou v roce 2014 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 83 tisíc m2 a zaplnil celé výstaviště.
Expozice obsadily 13 pavilonů, všechny venkovní výstavní plochy a obsazeny byly dokonce
také plochy, které nejsou primárně určeny pro
výstavbu stánků. Veletrhů TECHAGRO, ANIMAL
VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA se zúčastnilo
743 vystavujících firem ze 41 zemí.

VYSTAVOVATELÉ 2014
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NÁVŠTĚVNÍCI 2014
119 013 návštěvníků ze 46 zemí

O který veletrh má odborný
návštěvník zájem

z toho 7 462 ze zahraničí nárůst o 18 % oproti roku 2012
263 akreditovaných novinářů z 8 zemí

Zastoupené země
Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Česká
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Hongkong, Chorvatsko,
Irsko, Itálie, Kanada, Kazachstán, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie,
Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Korea, Slovensko, Slovinsko, Srbsko,
Súdán, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Ukrajina, USA, Velká
Británie
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Výběr z doprovodných
programů
• Euroasijská ekonomická komise – Rusko –
Kazachstán – Bělorusko – Česká Republika
– Kulatý stůl
• Sněm společnosti mladých agrárníků čr
• Seminář inovace v zemědělství
• Moderní řízení polnohospodářských podniků
• Moderní trendy využití dřeva ve stavebnictví
• Evropská lesnická politika v současnosti
a budoucnosti
• Národní inventarizace lesů v čr
• Šance využívání energie dřevní hmoty v čr
• Bioplynová transformace biomasy
• Energetický potenciál biomasy v koloběhu
živin a energie – hospodaření na půdě
• 20 let biomasy v čr a eu
• 6. středoevropský veterinární kongres

Stálé expozice
•
•
•
•
•

Výstava hospodářských zvířat
Farma John Deere
Včelařská výstava
STIHL TIMBERSPORTS®
Ukázky zpracování biomasy – technologie
v praxi

Partneři veletrhu, VIP hosté
ZÁŠTITY
•
•
•
•

Prezident České republiky
Ministr zemědělství ČR
Mendelova univerzita v Brně
Jihomoravský kraj

PARTNEŘI VELETRHU

• Agrární komora ČR
• A.ZeT – Asociace výrobců zemědělské
a lesnické techniky
• Česká zemědělská univerzita v Praze
• Mendelova univerzita v Brně
• Ministerstvo zemědělství ČR
• Profi Press s.r.o.
• Sdružení dovozců zemědělské techniky
• Zemědělský svaz ČR

•
•
•
•
•
•
•
•

Český svaz chovatelů masného skotu
Genoservis, a.s.
Komora veterinárních lékařů ČR
Státní veterinární správa ČR
Svaz chovatelů českého strakatého skotu
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

• Česká preparátorská unie
• Česká technologická platforma lesního
hospodářství a navazujících průmyslových
odvětví

• Česká zemědělská univerzita v Praze –
Fakulta lesnická a dřevařská
• Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
• DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
• eAGRI
• Lesnická práce, s.r.o.
• Lesy České republiky, s. p.
• Mendelova univerzita v Brně – Lesnická
a dřevařská fakulta
• Myslivecká komora
• Národní zemědělské muzeum Praha
• Safari Club International – Bohemia
• 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.
CZ BIOM – České sdružení pro biomasu
DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
Mendelova univerzita v Brně
Ministerstvo zemědělství ČR
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Seznam VIP hostů
v průběhu veletrhů
TECHAGRO, ANIMAL
VETEX, SILVA REGINA,
BIOMASA 2014
• Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR
• Jan Hajda, předseda Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR
• Petr Šilar, senátor
• Jan Veleba, senátor
• Jaroslav Palas, senátor
• Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
• Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
a předseda Asociace krajů ČR
• Ladislav Havel, rektor Mendelovy univerzity
v Brně
• Pavel Suchý, rektor Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno
• Miroslav Toman, prezident Agrární komory ČR
• Martin Pýcha, předseda Zemědělského
svazu ČR
• Vladimír Dolejský, náměstek ministra životního
prostředí ČR
• Rostislav Dvořák, předseda SČMVD
• Jan Wiesner, předseda KZPS, čestný předseda
SČMVD, viceprezident HK ČR
• Václav Hlaváček, viceprezident Agrární
komory ČR
• Bohumil Šimek, ředitel Městské policie Brno
• Karel Žďárský, prezident Asociace zemědělské
a lesnické techniky

• Jiří Hanák, prezident Myslivecké matice české
• Petr Král, předseda Sdružení dovozců
zemědělské techniky
• Tomáš Kreutzer, ředitel pro zahraniční vztahy,
Potravinářská komora ČR
• účastníci pracovního jednání komise Rady
Asociace krajů ČR pro zemědělství

Zahraniční delegace
• Štefan Adam, státní tajemník Ministerstva
zemědělství a rozvoje venkova Slovenské
republiky
• delegace Samarské oblasti Ruské federace
• delegace Chantymansijského autonomního
okruhu – Jugry Ruské federace
• delegace Euroasijské hospodářské komise
• představitelé zemí Celní unie – Ruska,
Běloruska a Kazachstánu
• delegace Finska (farmáři, výrobci mléka
a spolumajitelé mlékáren)
• obchodní oddělení Maďarska, Německa,
Rakouska, Ruska

OCENĚNÉ EXPONÁTY GRAND PRIX

Exponát:	
Modulární secí stroj
Farmet Falcon 6
Výrobce:
Farmet a.s.
Vystavovatel: Farmet a.s.

Exponát:	
Převodovka CLAAS EQ
200 CMATIC
Výrobce:
CLAAS KGaA mbH
Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a.s.

Exponát:	
HARDI DynamicFluid4 – nový
systém regulace dávky
Výrobce:
HARDI INTERNATIONAL A/S
Vystavovatel: UNIMARCO a.s.

Farmet Falcon jsou modulární diskové secí stroje nové
generace. Základem strojů je pojezdový systém tvořený
pneumatikovým válcem a samonosný zásobník nahrazující hlavní rám. Na tento základní funkční celek lze do
unifikovaných závěsů agregovat různé pracovní sekce
jak pro přípravu půdy, tak pro aplikaci hnojiv a ukládání
osiva. Technické řešení strojů Falcon umožňuje vytvářet celou řadu funkčních kombinací různých pracovních sekcí. Díky tomu lze pro každý trh i pro každého
jednotlivého zákazníka sestavit optimální konfiguraci
vhodnou do daných podmínek a pro danou plodinovou
strukturu. Některé pracovní sekce si může snadno měnit i přímo zákazník.

Pro splnění požadavků zákazníků využívajících traktory do 180 koňských sil se společnost Claas rozhodla
vyvinout vlastní převodovku s jedinečnou konstrukcí
a vlastnostmi. Jedná se o hydromechanickou převodovku Claas EQ 200 se dvěma hydrostatickými jednotkami, lamelovou spojkou pro změnu jízdního rozsahu
a sdruženým planetovým soukolím. Nová konstrukce
převodovky zajišťuje její vysokou mechanickou účinnost v celém rozsahu rychlostí.

Extrémně rychlá regulace dávky s keramickým ventilem pracuje v celém rozsahu průtoků od 0 do 500 l/min
s nejvyšší přesností. Systém reguluje dávku na základě
kombinace údajů o otáčkách čerpadla, poloze ventilu,
tlaku a průtoku kapaliny. Sám se seřizuje do optimálního nastavení a dovede detekovat správnou funkci
všech čidel a zanesení filtrů. Systém rozpozná velikost
aktuálně použitých trysek a sám provádí kalibraci vždy,
když byl postřikovač více než 2 minuty v nečinnosti.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
Hydromechanická převodovka Claas EQ 200 je produktem vývoje, který proběhl v posledních letech.
Konstrukce převodovky tedy reaguje na nejnovější
požadavky uživatelů. Nové poznatky v konstrukci hydromechanických převodovek umožnily dosáhnout kompaktních rozměrů a jednoduché konstrukce při zvýšení
celkové účinnosti převodovky v celém rozsahu rychlostí
traktoru.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
Rychlá reakce – vysoká přesnost a bezpečnost – vysoký
výkon – samonastavení a samokalibrace – spolehlivost.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
Stroje nabízejí zcela novou úroveň variantnosti a užitné
hodnoty. Při jejich vývoji byla využita řada patentovaných řešení a výsledků dlouhodobého projektu zaměřeného na výzkum a vývoj secích strojů řešeného ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Secí
stroje Falcon mohou být využívány jak pro setí obilovin,
luskovin, olejnin a pícnin, tak pro přesné setí kukuřice
nebo slunečnice. Variantně lze stroje osadit také sekcemi pro diferencované hluboké páskové zpracování
půdy s ukládáním hnojiv (strip till) při setí. Velmi zajímavou novinkou je možnost paralelního setí dvou odrůd téže plodiny sudými a lichými secími botkami. Tato
velmi perspektivní technologie pěstování plodin je nyní
dále vyvíjena a ověřována ve spolupráci s VÚRV v Praze – Ruzyni. Díky variantnosti a vysoké užitné hodnotě
nabízejí secí stroje Falcon vysoký exportní potenciál.

Exponát:
Výrobce:
Vystavovatel:

M110GX
KUBOTA
BONAS s.r.o.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
Traktor M110GX je 4válec Kubota V3800, výkon 116 k /
370 Nm. Převodovka 24/24, 3x8stupňový powershift
s automatickým řazením. Má uzavřené koncové převody
přední nápravy. Bi-Speed systém – otáčecí rádius 4,0 m.
Světlá výška 495 mm. Hydraulické čerpadlo 76,3 l/min.
Nejprostornější kabina ve své třídě zemědělských traktorů.

Exponát:	
AutoCalibrate – automatická
kalibrace zařízení pro měření
výnosů na řezačkách KRONE BiG X
Výrobce:
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Vystavovatel: Společná expozice dovozců strojů Krone
Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
Pracuje velmi přesně. Ostatní svozové prostředky nemusí jezdit na váhu. Díky zkrácení času obrátky svozového prostředku
sklizňové linky lze v konečném důsledku snížit i jejich počet.
Díky úspoře pracovních sil, svozových jednotek a pohonných
hmot se zvyšuje produktivita a klesají náklady na sklizeň.

OCENĚNÉ EXPONÁTY GRAND PRIX

Exponát:
Optický třídič Sortex Z+
Výrobce:
Bühler Sortex Ltd.
Vystavovatel: Bühler AG
Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
Použití inspekčního systému Multivision. Bichromatické
kamery – třídění podle barvy, technologie InGaAs – třídění podle struktury a technologie PROfile – třídění podle tvaru. Zvýšení výtěžnosti díky inovativní technologii
ejektorů.

Exponát:
Spaltfix K-600 Vario
Výrobce:
POSCH Gesellschaft m.b.H.
Vystavovatel: DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.
Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
Speciální štípací nůž ve tvaru X štípe silou jen 16 t a produkuje
štípaná polínka s velikostí optimální hrany podle požadavku
např. 5–10 cm. Řezná hlavice Super Cut s lištou 900 mm.
Štípání probíhá plně automaticky.

Exponát:	
Koncept automatického
krmení skotu Lely Vector
Výrobce:
Lely International N.V.
Vystavovatel: AGRO-partner s.r.o.

Exponát:	Automatická krmná linka
TRIOMATIC T40
Výrobce:
TRIOLIET MULLOS B.V.
Vystavovatel: HZT Technik - servis, a.s.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
Systém krmí podle aktuální potřeby krav, která se může
během dne i roku měnit. Nepracuje tedy v nastavených dobách, ale podle příjmu krmiva na krmném stole během dne.
Zvyšuje efektivitu krmení, eliminuje lidské chyby a nepřesnosti, zvyšuje dojivost a zlepšuje zdravotní stav bachoru.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
Optimální využití krmiva, nízká spotřeba energie, nižší
pracnost, větší flexibilita, vyšší dojivost, precizní krmení,
spolehlivost, zlepšení zdravotního stavu skotu.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
APRIM je první odrůda kmínu kořenného (Carum carvi, L.)
se zkrácenou délkou vegetační doby, tzv. kmín ozimý.
Stávající registrované odrůdy kmínu mají délku vegetační doby delší cca o 3–4 měsíce, APRIM tak vzhledem
ke kratší délce vegetační doby umožňuje další sklizeň
předplodiny (např. ječmene).

Exponát:	
HarMonit – telematický
systém sledování provozu
a výroby harvestorů
Výrobce:
Merimex s.r.o., ApliTax s.r.o.
Vystavovatel: Merimex s.r.o.

Exponát:
farmBolus
Výrobce:
eCow Ltd.
Vystavovatel: NutriVet s.r.o.

Exponát:
Výrobce:
Vystavovatel:

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
FarmBolus je zařízení (pH metr a teploměr), které se vkládá
do bachoru dojnic. Bolus vydrží měřit pH a teplotu po dobu
5,5 měsíce, není nebezpečí, že by Bolus zvířata vyzvrátila do
ústní dutiny.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
Díky energeticky efektivním motorům a pohonům se spotřeba elektřiny kotle snížila až k 75 %. Dále byly zredukovány
emise CO + NOx a jemný prach na minimum, takže byla minimalizována zátěž životního prostředí.

Specifikace předností ve srovnání s konkurencí
HarMonit je český výrobek, který vnáší do odběratelsko-dodavatelských vztahů vzájemnou důvěru, zefektivňuje správu
strojového parku, zavádí přesnou evidenci těžených stromů
a vyrobených sortimentů, zjednodušuje a zpřesňuje přejímky
dříví, zefektivňuje navazující odvoz dříví.

Exponát:
APRIM
Výrobce:
Agritec Plant Research s.r.o.
Vystavovatel: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

ECO HK 30 kW
Hargassner Ges.m.b.H
DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.

ŘEKLI O VELETRHU
Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR
Je mi velkou ctí zahajovat tyto veletrhy. Poprvé
jsem tu byl jako třináctiletý v roce 1994 a měl
jsem to štěstí, že jsem nevynechal žádný z dosavadních ročníků. Jednou za dva roky jde o největší událost v zemědělství i lesnictví. Byl bych velice
rád, kdyby se k rekordnímu počtu vystavovatelů
a rekordní ploše přidal i rekordní počet návštěvníků a aby se zde podařilo domluvit a uzavřít rekordní počet obchodních kontraktů. TECHAGRO
slouží také k tomu, aby se lidé působící v zemědělství mohli vzájemně potkat, pohovořit, udržet
stávající přátelství a dokázali agrární sektor i prostřednictvím této akce dále rozvíjet.
Miroslav Toman,
prezident Agrární komory ČR
Tyto veletrhy jsou jednou z největších zemědělských akcí v Evropě. Potkávají se tu nejenom zemědělci, ale i myslivci, strojaři, veterináři a vůbec
všichni, kteří se pohybují ve venkovském prostoru, kteří se o něj starají, kterým na něm záleží
a kteří ho rozvíjejí do budoucna. Jsem velmi rád,
že tento veletrh dává na odiv možnosti inovací
a modernizací, o to více, že nás v následujícím
období čeká rozdělování peněz v rámci Programu rozvoje venkova. Snažíme se, aby velká část
těchto peněz – řádově 30 procent – byla určena právě na modernizaci a na inovace, protože
chceme, aby zemědělství šlo dále dopředu a aby
se českým zemědělcům dařilo lépe, aby lidé měli
kvalitní potraviny a aby se venkovský prostor dále
rozvíjel.
Martin Pýcha,
předseda Zemědělského svazu ČR
Zemědělství je v dobré kondici. Jsou tu firmy, které
nejen montují, ale vyvíjejí a vyrábějí špičkovou zemědělskou techniku. Už minulý ročník byl rekordní, totéž se podařilo i letos a jsem přesvědčen, že
letošní ročník bude rekordní jak počtem vystavovatelů, tak počtem návštěvníků.

Adolf Rybka, předseda hodnotitelské komise
Stejně jako veletrhy také soutěž Grand Prix letos
slaví 20 let. Jsem rád, že jsem po celých 20 let mohl
být u toho, nejprve jako člen a potom jako předseda
hodnotitelské komise. Mohu říci, že soutěž má vzestupnou tendenci. Také hodnocení se profesionalizovalo. V komisi jsme posílili zahraniční zastoupení
a také zastoupení akademické a výzkumné sféry.
Chtěl bych celé sedmnáctičlenné komisi poděkovat
za profesionální práci a zdůraznit, že už nominace je oceněním. Nominovaných je téměř polovina
z 87 přihlášených a letošní kvalita je opravdu na vysoké úrovni, i když bohužel ne každý může dostat cenu.
Petko Dimitrov, majitel rodinné farmy Pavis –
Dimitrov, Černogorovo, Bulharsko
V posledních letech se pravidelně účastním zemědělských veletrhů v Hannoveru a Paříži a mohu říci,
že TECHAGRO za nimi v žádném ohledu nezaostává. Nechybí tu žádná ze světových značek, které
jsme viděli v Hannoveru a v Paříži, a prezentují se
zde všechny aktuální novinky. Viděli jsme také celou
řadu ryze české techniky, která má vysokou kvalitu
a je srovnatelná se světovými výrobky. Velký dojem
na nás udělala vysoká n ávštěvnost a také její složení. Osobně mohu říci, že se po této návštěvě hodlám účastnit každého dalšího veletrhu TECHAGRO,
protože je tady opravdu široká nabídka. Budeme
návštěvu tohoto veletrhu v Bulharsku doporučovat
a myslím si, že do budoucna tady dojde i na uzavření konkrétních kontraktů na dodávky české techniky
do Bulharska.
Antonín Brzobohatý,
jednatel společnosti S-servis bke, s.r.o.
Na veletrhu SILVA REGINA vystavujeme pravidelně od roku 2004 pokaždé a letos jsme tady velmi
spokojeni. Návštěvníků je možná až moc, ale to je
samozřejmě vynikající. Jezdíme po mnoha mysliveckých výstavách, ale tolik lidí, co tady, není nikde,
u nás ani v zahraničí. Jsme tady ze dvou důvodů –
jednak pro radost návštěvníků, kteří si u nás mohou

zastřílet, a zároveň tak propagujeme naše laserové
střelnice. Fronta u nás stojí po celý den. Pochopitelně má pro nás účast i obchodní význam, vždy asi půl
roku po veletrhu máme zvýšený obrat.
Pavlína Vašíčková, Úsek lesního hospodářství
Ministerstva zemědělství ČR
Lesní pedagogika je pravidelnou doprovodnou akcí
veletrhu SILVA REGINA, ale letos jsme ji pojali trošku
jinak, rozšířili jsme prezentační prostor a věnujeme
se dětem cíleně. Připravili jsme pro ně několik stanovišť, kde mohou poznat, co všechno musí lesník
umět, aby se dokázal starat o les. Se zájmem návštěvníků jsme letos hodně spokojeni, první den
veletrhu jsme tu měli plno od rána do večera. Teď
chodí školáci a loučí se s tím, že si to tady moc užili,
což vždycky potěší.
Jiři Vorlíček, organizátor dřevorubeckého doprovodného programu veletrhu SILVA REGINA
Naše dřevorubecká show je obdobou akcí obvyklých na zahraničních výstavách tohoto formátu, ale
s tím rozdílem, že u nás není komerční. Smyslem
je propagace dovednosti a šikovnosti s motorovou
pilou stejně jako schopnosti dívat se do dřeva a vytvořit z něj určitou estetickou hodnotu. Počasí nám
letos vyšlo a všechno se podařilo podle plánu. Když
tady vrčely pily a něco se tvořilo, samozřejmě to přitahovalo pozornost. Po organizační stránce veletrh
proběhl velmi dobře, příprava i služby v průběhu veletrhu byly bez problémů. Návštěvnost je i vzhledem
k tomu, jak je rozkopaná dálnice D1, velmi vysoká.
V neděli, kdy byla historicky nejvyšší, byl nápor lidí
až nezvládnutelný. Rád bych také poděkoval společnosti Veletrhy Brno, která nám letos vyšla maximálně vstříc.
Martin Komárek, vicemistr světa v dřevorubeckém sportu a organizátor závodů STIHL®
TIMBERSPORTS®
Veletrh SILVA REGINA se mi líbí, jezdíval jsem
sem ještě dříve, než jsem začal s dřevorubeckým

sportem. Se STIHL® TIMBERSPORTS® SHOW jsme
tady už potřetí. Zájem o náš sport na veletrhu byl
i dříve, ale teprve letos jsme účast vygradovali
a zpestřili o kvalifikační závod. Jsem přesvědčen,
že je to přínos pro všechny. Získali jsme tak další
závod navíc a také možnost tréninku, což je pro
perspektivu a růst závodníků důležité, a zároveň
je to plus jako zpestření veletrhu.
Oto Lasák, jednatel společnosti Lesnická
práce, s.r.o.
Letošní veletrhy byly rekordní ve všech směrech.
Vyzdvihl bych především vysokou návštěvnost.
Lesníkům bych přál vytvoření srovnatelných podmínek od státu, jako mají naši zemědělci. Ty by
umožnily obnovu a modernizaci strojového parku, což by pomohlo především dodavatelům prací v čele s živnostníky a následně i dodavatelům
strojů, kteří prakticky neprodávají. Státní zakázky
se musí zbavit i nesmyslně nízkých cen za práci,
které neumožňují modernizaci strojů.
Dušan Benža, ředitel sekretariátu Asociace
zemědělské a lesnické techniky
Stejně jako každý ročník i tentokrát je veletrh
rekordní. Velmi pozitivně je vnímán také zahraničními návštěvníky. Vedli jsme tu řadu jednání
s našimi partnery, byli tu třeba Britové, Francouzi,
také zástupci veletržních správ, například Rusové
tu mají vlastní stánek. Kdo ze zahraničí na našem
veletrhu ještě nebyl, je překvapen jeho kvalitou,
a kdo přijíždí opakovaně, jen potvrzuje, že jeho
úroveň stále roste. Také naše členské firmy, se
kterými jsem měl možnost mluvit, jsou spokojeny. Některé firmy mi potvrdily, že přímo na místě
uzavřely kontrakty a podepsaly objednávky s novými zákazníky, což v posledních letech příliš nebývalo. Je zde vidět, že v zemědělském sektoru
převládá mírný optimismus.
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