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Národní v˘stava hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky se na brnûnském v˘stavi‰ti konala jiÏ poãtvrté. 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 ãesk˘ch chovÛ. Nav‰tívila ji fiada zahraniãních odborníkÛ vãetnû delegací
obchodníkÛ ze zemí v˘chodní Evropy, ktefií pfiijeli za nákupem Ïiv˘ch zvífiat a plemenného materiálu.

Pro ãeské chovatele hospodáfisk˘ch zvífiat je brnûnská Národní v˘stava vrcholem dvouletého úsilí. V˘sledky své práce
letos prezentovalo 277 chovatelÛ, nejvíce v historii v˘stavy, a pod dohledem ãesk˘ch i zahraniãních porotcÛ probûhly
národní ‰ampionáty masného a hol‰t˘nského skotu. Poprvé v historii v˘stavy se uskuteãnily divácky velmi atraktivní
pfiehlídky málopoãetného skotu plemen jersey a brown swiss. 

Vystavovatelé z oborÛ krmiva, genetika, technologie pro chov a zemûdûlská technika pfiijeli z 8 zemí a jejich expozice
obsadily plochu témûfi 4.800 m2. Pfii pfiíleÏitosti Národní v˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky v Brnû byly
vyhlá‰eny v˘sledky soutûÏe TOP 3, kterou letos jiÏ po ãtrnácté pofiádal Zemûdûlsk˘ svaz âeské republiky. 

ODBORNÁ GARANCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

■ Genoservis CBS, a.s.
■ Ministerstvo zemûdûlství âR
■ Agrární komora âR
■ Zemûdûlsk˘ svaz âR
■ Státní veterinární správa
■ Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
■ Mendelova univerzita v Brnû
■ âeská zemûdûlská univerzita v Praze

■ Equiteam
■ âeskomoravská spoleãnost chovatelÛ a.s.
■ Svaz chovatelÛ hol‰t˘nského skotu âR
■ âesk˘ svaz chovatelÛ masného skotu
■ Svaz chovatelÛ ãeského strakatého skotu âR
■ Svaz chovatelÛ ovcí a koz v âR
■ Svaz chovatelÛ prasat
■ Asociace svazÛ chovatelÛ koní âR

HOSTÉ A ZAHRANIČNÍ DELEGACE
■ Marian Jureãka, ministr zemûdûlství
■ Miroslav Toman, prezident Agrární komory âR
■ Martin P˘cha, pfiedseda Zemûdûlského svazu âR
■ Martin Ander, námûstek primátora statutárního 

mûsta Brna
■ Klára Liptáková, námûstkynû primátora statutárního 

mûsta Brna

■ Dvoudenní 57. jednání nevládních agrárních 
organizací zemí V4

■ Mise obchodníkÛ z Ruska a v˘chodní Evropy

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 3. – 7. 4. 2016.

Dal‰í roãník bienální Národní v˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky probûhne v roce 2017.

* âeská republika, Francie, Itálie, Nûmecko, Nizozemí, Polsko,
Slovensko, ·panûlsko

** Belgie, âeská republika, Estonsko, Francie, Itálie, Litva,
Maìarsko, Nûmecko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko,
Rakousko, Rumunsko, Slovensko, ·panûlsko, Ukrajina

STATISTIKY 2015 

V˘stavní plocha pro expozice 4.729 m2

Plocha hospodáfisk˘ch zvífiat 16.900 m2

V˘stavní plocha celkem 21.629 m2

Vystavovatelé 148 z 8 zemí *

Chovatelé 277

Náv‰tûvníci 51.727 z 16 zemí **
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Obory pÛsobnosti firmy odborného náv‰tûvníka 

Typ firmy, u které pracuje odborn˘ náv‰tûvník 

PRŮZKUMY NÁVŠTĚVNÍKŮ

23,32 %

100 %

34,19 %

10,55 %

8,67 %8,56 %

6,52 %

4,94 %

26,57 %

Zemûdûlsk˘ podnik 25,65 %

SluÏby 11,40 %

·kolství, vûda, v˘zkum 8,49 %

Obchodní spoleãnost (mimo zemûdûlské podniky) 6,72 %

Samostatnû hospodafiící rolník 6,59 %

V˘robní podnik (mimo zemûdûlské podniky) 5,82 %

Svaz, sdruÏení 2,66 %

Jin˘ 32,67 %

Îivoãi‰ná v˘roba 23,32 %

Rostlinná v˘roba 16,07 %

Obchod, sluÏby 8,77 %

Chovatelství 8,63 %

Myslivost 3,81 %

Lesnictví 3,17 %

Veterináfiství 3,05 %

Státní instituce 2,26 %

Biomasa 2,16 %

Potravináfisk˘ prÛmysl 1,96 %

Jin˘ 26,80 %

DÛvody náv‰tûvy odborného náv‰tûvníka 

Získání obecného pfiehledu o oboru 34,19 %

Spoleãenské setkání s partnery 10,55 %

Získat informace o konkrétním produktu 8,67 %

Objednávat, nakupovat 8,56 %

Úãast na doprovodném programu 6,52 %

Vést obchodní jednání 4,94 %

Pfiehlídky a soutûÏe zvífiat 26,57 %

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 nabídl
diskuze nad aktuálními tématy oboru jako je napfi. kompostování, bioplynové transformace biomasy, spalování biomasy
a paliva z biomasy ãi globální zmûny klimatu a jejich lokální projevy.

Atraktivní podívanou byla roz‰ífiená prezentace plemenn˘ch koní s pfiedstavením vítûze ankety o Nejkrásnûj‰ího konû
âeské republiky, ve které zvítûzil Starokladrubsk˘ vraník Solo Farola XXX (Falco). Venkovní plochu obsadil westernov˘ ranã
se závodem v extremetrail a pfievádûním dal‰ích jezdeck˘ch disciplín. ·irokou vefiejnost zaujaly i ukázky chovatelsk˘ch ãin-
ností jako dojení krav a koz, stfiíhání ovcí, spfiádání vlny ãi pfiípravy skotu pfied pfiehlídkami. Náv‰tûvníci opût vybírali
nejkrásnûj‰í krávu v˘stavy a titul Miss Sympatie získala kráva plemene Hereford z chovu Jifiího Zeleného z Farmy Zelen˘.
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âesk˘ ãmelák 
Vystavovatel: V˘zkumn˘ ústav pícnináfisk˘, spol. s r.o.
V˘robce: V˘zkumn˘ ústav pícnináfisk˘, spol. s r.o.
Popis: "Bio" hnízdo ãmeláka zemního (Bombus terrestris)

odchované ekologick˘m zpÛsobem v laboratorním
chovu.

Magnifeed Industry optimalizaãní program 
s legislativní kontrolou
Kategorie: Krmiva, krmné smûsi a krmné pfiípravky
Vystavovetel: Softmatic, spol. s r.o.
V˘robce: CRIVELLARO SERVIZI SRL
Popis: Optimalizaãní program pro tvorbu receptur krmn˘ch

dávek se zabudovanou kontrolou legislativní shody 
s nafiízením Evropské komise.

Merlo Turbofarmer II TF 38.7-120 
Kategorie: Stroje a zafiízení pro Ïivoãi‰nou v˘robu
Vystavovetel: CIME, s.r.o.
V˘robce: MERLO group
Popis: Nová fiada teleskopick˘ch manipulátorÛ Merlo TF II.

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

ZLATÉ MADAILE 

OCENĚNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO TÝDENÍKU
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ŘEKLI O VÝSTAVĚ
Marian Jureãka, 
ministr zemûdûlství:
Jsem velice rád, Ïe zde tato v˘stava je a Ïe
se rozvíjí, protoÏe zemûdûlství nejsou jen
stroje a rostlinná v˘roba, ale také
hospodáfiská zvífiata. Îivoãi‰ná v˘roba má
u nás tradici a dnes je tady k vidûní
skuteãnû to nejlep‰í, co v oblasti chovatelství
a plemenitby mÛÏeme jako âeská republika
prezentovat. Také potravináfii a myslivci
zde atraktivní formou ukazují své obory,
takÏe na mû tyto v˘stavy udûlaly velmi
dobr˘ dojem.

Ladislav ·kafiupa, 
pfiedseda pfiedstavenstva spoleãnosti
Genoservis CBS:
Národní v˘stava splnila oãekávání, pfiijelo
sem hodnû náv‰tûvníkÛ a prostory brnûn-
ského v˘stavi‰tû umoÏÀují prezentovat
chovatelství opravdu na vysoké úrovni.
Vystavovatelé i chovatelé byli s úãastí
spokojeni a získali zde pozitivní náhled na
moÏnosti svého uplatnûní na trhu. ZároveÀ
to byla v˘borná pfiíleÏitost, jak pfiesvûdãit 
o vysoké kvalitû domácí Ïivoãi‰né 
produkce ‰irokou vefiejnost.

Kamil Malát, 
fieditel âeského svazu chovatelÛ 
masného skotu:
V˘stava má velké renomé jak mezi
zahraniãními hosty, tak mezi domácími
vystavovateli. Na‰i chovatelé ji berou jako
nejdÛleÏitûj‰í pfiehlídku za cel˘ kalendáfiní
rok. Proto i poãty tomu odpovídají.
V˘stava je perfektní a nemám dÛvod
nevûfiit, Ïe nebude minimálnû stejnû tak
kvalitní, jako byla pfied dvûma lety. 

Jan Mareãek, 
hlavní organizátor doprovodného 
programu BIOMASA, Mendelova 
univerzita v Brnû:
Doprovodn˘ program, spoãívající v sérii
odborn˘ch pfiedná‰ek na téma biomasa,
se stal tradiãní souãástí Národní v˘stavy
hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské tech-

niky v lich˘ch letech a veletrhÛ TECHAGRO
a BIOMASA v letech sud˘ch. Je fiada lidí,
ktefií si jiÏ zvykli chodit právû na tyto
veletrhy s tím, Ïe zde nav‰tíví ná‰
doprovodn˘ program. 

Petr Scherhaufer, 
obchodní fieditel spoleãnosti CIME:
V Brnû vystavujeme pravidelnû jak na
veletrhu TECHAGRO, tak na Národní v˘s-
tavû. Roz‰ífiili jsme nabídku manipulaãní
techniky, která je urãena i do Ïivoãi‰né
v˘roby, a také termínovû nám tato v˘stava
vyhovuje. Úãast tady se pro nás urãitû
ukázala jako správná, protoÏe sem pfiijíÏdí
odborná vefiejnost a na stánku jednáme o
na‰ich strojích. I z profesního hlediska pro
nás letos byla nejsilnûj‰í sobota, kdy pfiijeli
soukromí zemûdûlci i lidé z velk˘ch
druÏstev, ktefií náv‰tûvu pojali jako rodinn˘
v˘let. Získali jsme tu fiadu obchodních
kontaktÛ, navíc jsme dostali i Cenu
Zemûdûlského t˘deníku za nov˘ manipulá-
tor, takÏe jsme velmi spokojeni.

Martin Kfiivka, 
vedoucí propagace spoleãnosti
FARMTEC:
Vystavujeme pravidelnû na TECHAGRO 
i Národní v˘stavû, tady je to spí‰ neÏ 

o obchodech o kontaktech se zákazníky.
Jezdí sem hlavnû zemûdûlci z Moravy 
a z Vysoãiny, mÛÏeme se tu s nimi potkat
a podebatovat. Zab˘váme se vût‰ími
investicemi do zemûdûlství, které tady
neprojednáme, ale v˘stava je hlavnû 
o kontaktech a o tom b˘t vidût. Celkovû
jsme letos spokojeni.

Martin P˘cha, 
pfiedseda Zemûdûlského svazu âR
âeské zemûdûlství pro‰lo za posledních
dvacet let velkou promûnou, a to vãetnû
Ïivoãi‰né v˘roby. Mnoho chovatelÛ se
zaãalo orientovat jen na rostlinnou v˘robu.
Av‰ak ti, co zÛstali u chovu zvífiat, dosahují
‰piãkov˘ch celoevropsk˘ch, dokonce i celo -
svûtov˘ch parametrÛ. Bylo by ‰koda, 
abychom se tím na národní v˘stavû
nepochlubili. Dûkuji organizátorÛm a pfieji
vystavovatelÛm, aby se jim podafiilo ukázat
to nejlep‰í, co mají. 

Martin Ho‰ek, 
2. místopfiedseda Svazu chovatelÛ 
ovcí a koz âR 
V˘stava dnes konãí a myslím, Ïe byla
pomûrnû úspû‰ná. Vyhodnotili jsme kvali-
tu jednotliv˘ch kolekcí nejlep‰ích beranÛ,
kozlÛ, ovcí a koz a ocenili jsme chovatele.
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ŘEKLI O VÝSTAVĚ
Úãast náv‰tûvníkÛ hodnotíme jako velice
dobrou, takÏe doufáme, Ïe i dopad na
vefiejnost z hlediska informovanosti, jaká
plemena se chovají v âeské republice,
bude velmi pozitivní. Velmi kladnû byl
vefiejností pfiijímán i doplÀkov˘ sortiment,
kdy náv‰tûvníci ocenili v˘robky z ruãnû
zpracované vlny i dal‰í produkty s na‰í
tematikou.

Jan Stibal, 
pfiedseda Svazu chovatelÛ prasat, z.s.
Na Národní v˘stavû hospodáfisk˘ch zvífiat
jsme se snaÏili ukázat pfiedev‰ím laické
vefiejnosti, jak vzniká vepfiové maso, které
se ve finále dostává ke spotfiebiteli. Vûfiím,
Ïe se nám to podafiilo, i v rámci pfiehlídek,
které byly sledované.  Náv‰tûvníci tak
získali pfiedstavu, co jsme schopni nabíd-
nout a ãím se ãeská produkce li‰í od
zahraniãí, propagovali jsme i oznaãování
masa, které je povinné od 1. dubna, a tím
i vzdûlávali spotfiebitele, aby si umûl 
v supermarketu vybrat to, co opravdu
chce. 

Ladislav Ondrá‰ek, 
odborn˘ pracovník Svazu chovatelÛ
hol‰t˘nského skotu
Na v˘stavû jsme prezentovali na ‰edesát
zvífiat, coÏ je velmi pûkné zastoupení. Mûli
jsme zde národní ‰ampionát a mám
radost, Ïe atmosféra mezi chovateli byla
po celé ãtyfii dny pohodová a na‰li jsme 
i ãas nejen se prezentovat, ale i posedût si
spolu a popovídat si. Za velmi dobrou
bych oznaãil spolupráci se studenty stfied-
ních zemûdûlsk˘ch ‰kol, ktefií nám
pomáhali starat se o krávy. Myslím, Ïe v‰e
probûhlo bez problémÛ, takÏe uÏ jen zb˘vá
dopravit zvífiata v pofiádku domÛ. 

Pavel Král, 
‰lechtitel, Svaz chovatelÛ ãeského
strakatého skotu
âesk˘ strakat˘ skot má na brnûnské v˘s-
tavû standardní soutûÏní pfiehlídku
‰piãkov˘ch plemenic, které jsou zde vys-
taveny v jednotliv˘ch kategoriích. K vidûní
jsou prvotelky, krávy na druhé aÏ ‰esté 
laktaci. Jedná se o ukázku plemene,

prezentuje se tady deset ‰piãkov˘ch krav
od ãtyfi chovatelÛ, ktefií dovezli své dojnice
v podstatû z celé âeské republiky.

Du‰an Drápal, 
generální fieditel, MIKROP âEBÍN a.s.
MIKROP âEBÍN je nejvût‰í ãeskou firmou
zab˘vající se v˘robou minerálních
doplÀkov˘ch krmiv. Proto povaÏujeme tuto
Národní v˘stavu za dobrou prezentaci
Ïivoãi‰né v˘roby i chovatelství v âeské
republice. Máme jednu z nejvût‰ích expoz-
ic navazujících firem a jsme rádi, kdyÏ
vidíme zájem chovatelské vefiejnosti,
mlad˘ch lidí a mlad˘ch rodin. Tuto akci
podporujeme a hodnotíme velmi kladnû.

Libor Klukan, 
fieditel zastoupení pro âR a SR, DüKa
Váhali jsme, zda se leto‰ní v˘stavy úãast-
nit, ale jsem velmi spokojen s v˘sledky
jednání, která jsme vedli u nás na stánku
hlavnû ve ãtvrtek a v pátek, kdy na v˘stavu
pfiicházejí odborníci. ÚroveÀ jednání
pfiedãila má oãekávání. Na v˘stavû jsme
také získali cenné informace, napfiíklad od
zástupcÛ ministerstva zemûdûlství nebo
Státní veterinární správy. 

Jaromír Vich, 
majitel, Agro Care
Na‰e firma nabízí technologické prvky,
které se t˘kají ventilace stájí. Z odborného
pohledu jsme byli spokojeni hlavnû první
dva dny, kdy se tady pohybovali farmáfii.
Je to pfiesnû ta cílová skupina, kterou
bychom si tady pfiedstavovali. 

Tomá‰ Linka, 
obchodní zástupce, PAMA a.s.
Na v˘stavû prezentujeme stfie‰ní krytiny
urãené v˘hradnû pro zemûdûlské stavby.
Co se t˘ãe organizace v˘stavy, jsme
spokojení, stejnû tak jako s náv‰tûvností. Z
obchodního hlediska jsou pro nás dÛleÏité
první dva dny, podafiilo se nám tady získat
spoustu uÏiteãn˘ch kontaktÛ, se kter˘mi
budeme do budoucna pracovat.



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 3. – 7. 4. 2016.

Dal‰í roãník bienální Národní v˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky probûhne v roce 2017.

VÝSTAVA OBRAZEM

NÁRODNÍ VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
25. – 28. 6. 2015  BRNO – VÝSTAVIŠTĚ


