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SoubûÏnû konané akce:    



Úspû‰nou premiéru na brnûnském v˘stavi‰ti mûla v ãervnu Národní v˘stava myslivosti, která oslovila jak ‰irokou 
mysliveckou obec, tak milovníky pfiírody a rodiny s dûtmi. Osmdesát vystavovatelÛ pfiedstavilo kompletní ‰kálu 
mysliveck˘ch potfieb, nechybûly ani tematické v˘stavy, kulináfiská a dfievorubecká show nebo pódiov˘ doprovodn˘ 
program. U pfiíleÏitosti zahájení byla slavnostnû pfiedána ocenûní Regionální potravina Jihomoravského kraje a Zlatá chuÈ
jiÏní Moravy a souãástí v˘stavy byla prezentace ocenûn˘ch v˘robkÛ. Souãástí slavnostního zahájení bylo také ocenûní,
které generální fieditel spoleãnosti Veletrhy Brno Jifií Kuli‰ pfiedal panu Miloslavu Vachovi za osobní pfiínos pfii pfiípravû
mysliveck˘ch v˘stav v Brnû. Doprovodn˘ program zahrnoval dílãí v˘stavy vûnované památce profesora Josefa Hromase,
africk˘m cestám Josefa Vágnera, jihomoravské obofie Obelisk a také unikátním ãesk˘m i exotick˘m trofejím. Náv‰tûvníci
mysliveckého pavilonu byli poprvé v historii svûdky ceremoniálu pasování na rytífie, ve kterém se ãestn˘m rytífiem
Královského fiádu moravsk˘ch rytífiÛ svatého Rostislava a Kolumbana stal osmdesátilet˘ nestor moravské myslivosti
Ivan Vi‰Àák.

V˘stavi‰tû nav‰tívilo rekordních 51.727 náv‰tûvníkÛ z 16 zemí, které zaujal nejen mysliveck˘ pavilon, ale i doprovodná
Národní v˘stava hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky ãi chovatelská v˘stava PROPET.

PRVNÍ ROČNÍK NÁRODNÍ VÝSTAVY MYSLIVOSTI SLAVIL ÚSPĚCH!

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

■ Jeho královská v˘sost Alexander IV. Skotsk˘

■ Klára Liptáková, námûstkynû primátora statutárního 
mûsta Brna

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 myslivosti

probûhne v roce 2017.
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* âeská republika, Maìarsko, Rakousko, Rumunsko,
Slovensko

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

STATISTIKY 2015 

Vystavovatelé 80 z 5 zemí *

Náv‰tûvníci 51.727 z 16 zemí **
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OBORY PŮSOBNOSTI FIRMY ODBORNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA 

PRŮZKUMY NÁVŠTĚVNÍKŮ

23,32 %

100 %

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 %

26,80 %

16,07 %

8,77 %8,63 %
3,81 %

3,17 %

3,05 %

2,26 %
2,16 %

1,96 %

VELETRHY, KTERÉ ODBORNÝ NÁVŠTĚVNÍK PREFERUJE 

Národní v˘stavu hospodáfisk˘ch zvífiat 
a zemûdûlské techniky 64,23 %

Propet 15,69 %

Národní v˘stavu myslivosti 11,53 %

Intercanis 8,55 %

100 % 64,23 %

15,69 %

11,53 %

8,55 %
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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 chovatel-
ství 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.

Klára Liptáková, 
1. námûstkynû primátora mûsta Brna:

V˘stavy se mi líbily a vnímám je jako 
obohacení. V˘stava hospodáfisk˘ch zvífiat
a v˘stava myslivosti je pouãná zvlá‰tû pro
‰koly a domnívám se, Ïe by bylo smyslu-
plné zavést úãast dûtí do osnov. Pokud to
bude moÏné, pokusím se domluvit 
s fiediteli ‰kol, aby sem dûti brali a pfied-
stavili jim Ïivá hospodáfiská zvífiata. 

Stanislav Kocian, 
fieditel spoleãnosti Lusien Trans
(Slovensko):

Je to tady nádherné a na rovinu fiíkám, 
Ïe jsem takovou v˘stavu na Slovensku ani
v âechách je‰tû nezaÏil. Je velmi pûkná 
i na pohled, les a zvífiata. Jsme tady 
s lukostfielbou a pfii‰lo k nám stra‰nû moc
dûtí a vÛbec náv‰tûvníkÛ, takÏe jsme abso-
lutnû spokojeni. Nûco jsme i prodali, ale
pro nás je dÛleÏitûj‰í prezentovat se,
navázat kontakty, a to se podafiilo.

Jaroslav Pospí‰il, 
sdruÏení SILVAJAGD, 
odborn˘ garant v˘stavy:

První roãník Národní v˘stavy myslivosti
vidím jako úspû‰n˘ a domnívám se, Ïe se
Brno prosadí jako místo jejího konání.
Bude v tom tfieba kooperovat s mûstem,
krajem a ministerstvem zemûdûlství, pro-

toÏe jen z vlastních zdrojÛ takové v˘stavy
asi financovat nejde. Ale místem, organi-
zací, náv‰tûvností i kvalitou toho, co je
pfiedvádûno, nemám o budoucnosti této
v˘stavy Ïádné pochybnosti. Podle vys-
tavovatelÛ, se kter˘mi jsem hovofiil, je
Brno z pohledu prodeje minimálnû na
úrovni Lysé nad Labem, a co se t˘ãe
obsahu v˘stavy a kvality doprovodného
programu, je to tady nesrovnatelnû lep‰í.
Za sebe mohu fiíci, Ïe jsem s prvním
roãníkem spokojen.

Petr Joo, 
majitel spoleãnosti To Joo:

Národní v˘stava myslivosti je dÛleÏitá a
budu ji podporovat, protoÏe myslím, Ïe
tyto v˘stavy do Brna patfií, mají tady tradi-
ci, reprezentaãní prostory i odbornou
úroveÀ. Náv‰tûvnost byla na první roãník
dobrá a lidé i kupovali, hlavnû sobota pro
mû byla prodejnû úspû‰ná. Urãitû je dobfie,
Ïe se tato v˘stava konala.

Ivan Vodochodsk˘, 
kuchafi a herec:

Národní v˘stava myslivosti se mi líbí,
v‰echno jsem si tady pro‰el a spoustu zají-
mav˘ch vûcí ochutnal. Je to jedna z vûcí,
které nás vracejí k pfiírodû a uãí pfiírodu
respektovat. Za kaÏd˘ takov˘ poãin jsem
rád. I o moji kuchafiskou show je tady
zájem a pfii‰lo sem vnímavé publikum,
které dává v‰eteãné dotazy, coÏ vÏdycky
potû‰í.

Ivan Vi‰Àák, myslivec

S upfiímností svého dlouhého vûku se
vyznávám z toho, Ïe jsem byl nesmírnû
pfiekvapen cel˘m prÛbûhem v˘stav a
pfiedev‰ím ceremoniálem mého pasování.
Do poslední chvíle jsem netu‰il, co se
mnou bude provádûno, a v˘sledek byl pfií-
jemnû ‰okující, ponûvadÏ se jednalo o
jeden z m˘ch nejvût‰ích a nezapomenutel-
n˘ch Ïivotních záÏitkÛ. Velmi si váÏím
toho, Ïe se taková se‰lost m˘ch pfiátel pfii

této v˘znamné události dokázala potkat a
mohl jsem to s nimi proÏít. Cel˘ Ïivot se
pohybuji v oblasti myslivosti a lesnictví,
takÏe doufám, Ïe mohu z tohoto pohledu
posoudit mysliveckou v˘stavu, a první
roãník Národní v˘stavy myslivosti povaÏu-
ji za maximum moÏného, co se v Brnû
mohlo uskuteãnit.

Tomá‰ SníÏek, 
fieditel spoleãnosti ARMS-CZ:

Pfiíjemnû mû pfiekvapilo mnoÏství
náv‰tûvníkÛ Národní myslivecké v˘stavy,
byli tu na‰i potenciální klienti, takÏe jsem
rád, Ïe jsme se zúãastnili. Velmi se mi líbí
zpÛsob prezentace, Ïe tu nejsou jen stan-
dardní stánky, ale v pavilonu voní dfievo a
les. Myslím, Ïe toto prostfiedí náv‰tûvníci
vnímají pozitivnû.

Jeho královská v˘sost 
Alexander IV. Skotsk˘:

V˘stava byla nad oãekávání krásn˘m spo-
jením hospodáfisk˘ch zvífiat a myslivosti,
pfiipadal jsem si jako na skotském
venkovû. Zvlá‰tû dÛvûrnû jsem zhlédl
expozice Národní v˘stavy myslivosti a bylo
mi ctí zúãastnit se pasování na rytífie v˘z-
namné osobnosti moravské myslivosti.
Nadchla mû atmosféra sdûlnosti a pfiátel-
ství, která v myslivecké ãásti v˘stavy
panovala.

Ing. Radomír Franc, 
Franc R&I s.r.o.

Rád bych touto formou vyjádfiil svou
spokojenost v souvislosti s Národní v˘s-
tavou myslivosti konanou ve dnech 25. -
28. 6. 2015. Dle mého názoru byla v˘stava
kvalitnû zorganizována, a to nemluvím
pouze o v˘stavû exponátÛ, ale také o
bohatém doprovodném programu. Musím
fiíci, Ïe ceremoniál pasování pana Ivana
Vi‰Àáka byl jedineãn˘m záÏitkem, a to
nejen pro hlavního aktéra, ale stejnû tak
pro v‰echny zúãastnûné. Tû‰ím se na dal‰í
roãníky.
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VÝSTAVA OBRAZEM


