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Brněnský komplex zemědělských a lesnických veletrhů potvrdil své postavení evropské veletržní akce. Vystavovatelé 
ročníku 2016 obsadili veškerou plochu brněnského výstaviště, byla postavena montovaná hala K s plochou 5 tisíc 
čtverečních metrů. Zvýšil se počet zahraničních vystavovatelů i prezentovaných značek, mezi nimiž nechyběl žádný 
ze světových výrobců zemědělské techniky. Díky koncepci doprovodného programu s těžištěm v odborných tématech 
se podařilo zvýšit podíl odborných návštěvníků. Za pět dní prošlo branami výstaviště 112 810 návštěvníků

Zemědělské a lesnické veletrhy v Brně 
byly v roce 2016 největší svého druhu 
v Evropě a svým rozsahem i historicky 
největším veletrhem v České republice 
a Slovenské republice. 

Po celých pět dní probíhal na výstavišti 
rozsáhlý doprovodný program zaměřený 
především na zemědělské a lesnické 
odborníky. 

TECHAGRO 2016 
• 772 vystavovatelů ze 40 zemí
• 1.125 zastoupených značek
• 87.761 m2 výstavní plochy
• 112.810 návštěvníků ze 48 zemí
• více než 45 VIP hostů
• 45 zahraničních delegací
• 262 novinářů



VYSTAVOVATELÉ

Vystavovatelé Výstavní plocha

Odkud vystavovatelé přijeli

Veletrh

TECHAGRO 45 646 20 056 675 66 377

ANIMAL VETEX 2224 116 2 293 4 633

SILVA REGINA 2196 8708 2 500 13 404

BIOMASA 613 1884 850 3 347

CELKEM 50 679 30 764 6 318 87 761

Volná výstavní
plocha

Zvláštní předváděcí
výstavní plocha

CelkemKrytá výstavní
plocha

TECHAGRO 468

ANIMAL VETEX 88

SILVA REGINA 168

BIOMASA 48

CELKEM 772

Veletrh                        Vystavovatelé

Celková spokojenost 
s veletrhy

Velmi spokojen

Spokojen

Neutrální

Nespokojen

Zájem vystavovatelů 
o účast na příštím 
ročníku veletrhu

Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Neví

Rumunsko
Rusko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Taiwan
Turecko
Ukrajina
USA
Velká Británie

Japonsko
Jižní Korea
Kajmanské ostrovy
Kanada
Lichtenštejnsko
Litva
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Polsko
Portugalsko
Rakousko

Austrálie
Belgie
Bělorusko
Česká republika
Čína
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Indie
Irsko
Israel
Itálie

Vývoj počtu vystavovatelů 1994 – 2016
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Vývoj výstavní plochy 1994 – 2016
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NÁVŠTĚVNÍCI

Odkud návštěvníci přijeli

Polsko
Rakousko
Rumunsko
Ruská federace
Řecko
Severní Korea
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
Súdán
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Tunisko
Turecko
Ukrajina
USA
Uzbekistán
Velká Británie

Itálie
Izrael
Japonsko
Jižní Korea
Kanada
Kazachstán
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Malta
Maroko
Mongolsko
Moldavsko
Německo
Nizozemí
Nizozemské Antily
Norsko

Albánie
Alžírsko
Arménie
Austrálie
Belgie
Běloruská  

republika
Bosna 

a Hercegovina
Brazílie
Bulharsko
Čína
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Gruzie
Hongkong
Chorvatsko
Irsko

O který veletrh má odborný 
návštěvník zájem 

Obor působnosti odborného návštěvníka

TECHAGRO 

ANIMAL VETEX

SILVA REGINA

BIOMASA

Rostlinná výroba 34,17%
Živočišná výroba 18,01%
Veterinářství 0,73%
Lesnictví 7,48%
Myslivost 2,35%
Biomasa 1,55%
Státní správa, samospráva 1,50%
Potravinářský průmysl 1,26%
Dřevozpracující průmysl 1,28%
Stavebnictví 1,99%
Služby 7,21%
Jiný 22,47%

100 %

54,60 %

17,86 %

14,78 %

12,76 %
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VÝBĚR Z DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ

STÁLÉ EXPOZICE

• Velká včelařská prodejní výstava

• Výstava k výročí 150 let vydání 
odborných děl Johanna Gregora 
Mendela

• Farma John Deere

• Výstava hospodářských zvířat

• Kulatý stůl: Česká republika - země Eurasijské ekonomické
unie (Arménie, Kazachstán, Bělorusko, Rusko)

• 7. středoevropský veterinární kongres

• Sněm Agrární komory ČR

• Program rozvoje venkova 2014 - 2020 pro mladé 
začínající zemědělce

• Moderní metody řízení zemědělských podniků

• Využívání energie dřevní hmoty

• 12. mezinárodní konference: Snižování skleníkových plynů v
dopravě a udržitelná mobilita s certifikovanými biopalivy
-  Ukázky zpracování biomasy
-  Evropské fondy, podpora malého a středního podníkání, horizont 2020
-  Bioplynové transformace biomasy

Kulatý stůl: Česká republika - země Eurasijské ekonomické unie (Arménie, Kazachstán, Bělorusko, Rusko)

Sněm Agrární komory ČR



ZAHRANIČNÍ DELEGACE

• delegace finských zemědělců a mlékařů

• Valery Kurdyukov, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruska v Praze

• Juraj Chmiel, velvyslanec ČR v Budapešti

• Alexander Nikolajev Budajev, generální konzul Ruské federace v Brně

• zástupci obchodních oddělení Běloruska, Finska, Maďarska, Mongolska, Polska, Rakouska, Slovenska

delegace Ministerstva zemědělství Zambijské republiky 
vedená ministrem zemědělství panem Givenem S. Lubindou

delegace Eurasijské Ekonomické Unie



PARTNEŘI VELETRHU

• A.ZeT Asociace zemědělské a lesnické 
techniky

• Agrární komora ČR
• Česká zemědělská univerzita v Praze
• Mendelova univerzita v Brně
• Ministerstvo zemědělství ČR
• Profi Press s.r.o.
• Sdružení dovozců zemědělské techniky
• Zemědělský svaz ČR

• Bohemia Safari Club
• Česká preparátorská unie
• Česká technologická platforma lesního 

hospodářství a navazujících průmyslových
odvětví

• Česká zemědělská univerzita v Praze – Fa-
kulta lesnická a dřevařská

• Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
• DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s.r.o.
• Lesnická práce, s.r.o.
• Lesy České republiky, s.p.
• Mendelova univerzita v Brně – Lesnická 

a dřevařská fakulta
• Ministerstvo zemědělství ČR
• Národní zemědělské muzeum Praha
• Sdružení Silvajagd
• Sdružení vlastníků obecních a soukromých

lesů v ČR
• Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Bran-

dýs nad Labem
• Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

• AGROINTEG s.r.o.
• DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s.r.o.
• Mendelova univerzita v Brně
• Ministerstvo zemědělství ČR
• Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

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



VIP HOSTÉ

• Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR

• Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

• Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy

a další...

Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR ▲ ▲ Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr financí ČR

Marian Jurečka, ministr zemědělství ČR ▼ ▼ Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

Miroslav Toman, prezident AK ČR a PK ČR  ▼ ▼ princ Jiří Jan Lobkowicz
Martin Pýcha,
předseda Zemědělského svazu ČR ▼





OCENĚNÉ EXPONÁTY GRAND PRIX

Exponát: Multifunkční nosič RAPTOR Hydro
Výrobce: VARI a. s.
Vystavovatel: VARI a. s.

Exponát: Speed Sharp – zařízení pro broušení nožů
na sběracích vozech Krone ZX

Výrobce: Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Vystavovatel: Společná expozice dovozců strojů Krone 

do České republiky a Slovenska

Exponát: FARMTEC vitalimetr s 5P
Výrobce: AGROSOFT Tábor, s.r.o.
Vystavovatel: FARMTEC a.s.

Exponát: Automatická kontrola toku materiálu
Výrobce: CLAAS KGaA mbH
Vystavovatel: AGRALL zemědělská technika a.s.

V rámci slavnostního zahájení byly vyhlášeny vý-
sledky soutěží GRAND PRIX, vystavovatelé 
přihlásili celkem 91 exponátů, z nichž 13 
obdrželo ocenění. 

Exponát: Samojízdný postřikovač DINO
Výrobce: Agrio MZS s.r.o.
Vystavovatel: Agrio MZS s.r.o.

Exponát: OptiTrail software pro optimalizaci 
tras pojezdu po pozemcích

Výrobce: Leading Farmers CZ, a.s.
Vystavovatel: Leading Farmers CZ, a.s.



Exponát: Automatická zkouška výsevku
Výrobce: LEMKEN GmbH & Co. KG
Vystavovatel: LEMKEN CZECH s.r.o.

Exponát: Patron
Výrobce: Mikov s.r.o.
Vystavovatel: Mikov s.r.o.

Exponát: KAPSEN 18
Výrobce: REPAROSERVIS spol. s r. o.
Vystavovatel: REPAROSERVIS spol. s r. o.

Exponát: SCR Heatime Nové aplikace
Výrobce: SCR Israel
Vystavovatel: Eurofarm systems s.r.o.

Exponát: Štěpkovač LASKI  LS160DW Track  
na pásovém podvozku

Výrobce: LASKI, s.r.o.
Vystavovatel: LASKI, s.r.o.

Exponát: Traktor Fendt 1000 Vario
Výrobce: AGCO Fendt
Vystavovatel: Agromex s.r.o.

Exponát: Agroplus 320 S s aktivní nezávisle 
odpruženou přední nápravou

Výrobce: SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S. p. a.
Vystavovatel: GARNEA a.s.



ŘEKLI O VELETRZÍCH

Marian Jurečka, 
ministr zemědělství ČR
TECHAGRO je přehlídka toho nejlepšího, co Česká republika
může nabídnout střední Evropě a celému světu v oblasti ze-
mědělské techniky i technologií, a zároveň přehlídka toho,
co Evropa může nabídnout českým zemědělcům. Potkáváme
se tady v době, kdy není pro české zemědělství úplně jedno-
duchá situace z pohledu loňského sucha a z pohledu některých
komodit. Nicméně věřím, že společně tuto situaci dokážeme
zvládnout, že se Česká republika neotáčí k českým zeměděl-
cům zády, že dokážeme nabídnout opatření, která pomohou
našim zemědělcům překonat složité období, a že 
k tomu napomohou i tyto čtyři oborově zaměřené veletrhy
TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX a BIOMASA, které
pokrývají celou škálu agrárního sektoru.

Milan Štěch, 
předseda Senátu Parlamentu ČR
Letošní veletrh je gigantický, co do množství exponátů a vy -
stavovatelů se skoro vyrovná Mezinárodnímu strojírenskému
veletrhu. Ukazuje to jednu věc: přestože naše zemědělství 
a lesnictví v rámci tvorby HDP vytváří pouze procenta, je
zcela zřejmé, že přínos a význam těchto oborů je násobně 
a násobně větší. Všichni si myslím uvědomujeme, jaký význam
má zemědělství pro obživu našich občanů, bezpečnostní
stránku, ale také je zde otázka krajinotvorby a ochrany život-
ního prostředí. Transformační období jsme překonali a dnes si
tento sektor podle mého přesvědčení vede dobře díky práci
vás všech, dobrému managementu a citlivému přístupu k
půdě, lesům a k přírodě.
SILVA REGINA je krásná výstava a ukazuje, že Česká republika
má životní prostředí velmi na srdci. Jsem rád, že máme tak
dobře fungující organizace, které se o přírodu starají. A je
dobře, že jsou tu zahraniční hosté a vidí, že Česká republika
je vyspělá země i v této oblasti. 



Miroslav Toman, 
prezident Agrární komory ČR
Jsem velmi rád, že Agrární komora může být partnerem
těchto čtyř veletrhů, a jsem přesvědčen, že se tu budeme se-
tkávat i do budoucna. Zemědělství momentálně není v lehké
situaci, ale věřím, že českému zemědělství do budoucna po-
může nejenom Program rozvoje venkova, nejenom národní do-
tace, ale i vy všichni, kteří dodáváte stroje a zařízení pro
zemědělství, protože bez nich by nefungovalo tak dobře.
České zemědělství je konkurenceschopné a do budoucna se v
Evropě neztratí.

Patrik Mlynář, 
náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce 
lesního hospodářství
Na veletrhu SILVA REGINA mě potěšily nejen krásné stánky,
ale i přítomnost spousty mladých lidí, kteří mají o náš obor
zájem. Je dobře, že tento veletrh propaguje lesnictví a mysli -
vost v České republice. Myslím, že na české lesníky a myslivce
můžeme být právem hrdi.

Martin Pýcha, 
předseda Zemědělského svazu ČR
Pokaždé zde říkám, že tento ročník je rekordní, a rekordní je
i letos, a to nejen počtem 777 vystavovatelů, ale také poč-
tem 40 zastoupených zemí. Zároveň mě velmi těší, jak veletrh
ukazuje veřejnosti, že zemědělství nelze vnímat jen optikou
tří procent pracovníků, které zaměstnává, a optikou podílu
na HDP, ale v provázanosti s jinými sektory. Účast vystavo-
vatelů a návštěvníků dokazuje, jak významným 
sektorem je zemědělství pro Českou republiku.

Bohumil Belada, 
generální ředitel a předseda představenstva 
Společnosti FARMTEC a. s., viceprezident Agrární komory ČR
TECHAGRO je suverénně nejdůležitější výstava v naší branži,
profesionální záležitost, kam se chodí cíleně za výrobky ze-
mědělské techniky. Navíc má dopad i mimo Českou republiku, na
trhy Slovenska, Ruska, Maďarska, Polska. Je to opravdu me-
zinárodní výstava nejen co se týče vystavovatelů, ale i z po -
hledu návštěvníků. Návštěvnost našeho stánku byla letos
standardní, ale pro nás je důležitější než počet to, jací lidé
přicházejí a jestli chtějí investovat. Pro mě je pozitivní zprá-
vou z Techagra, že čeští zemědělci neházejí flintu do žita a
dále chystají investice a projekty.

Oto Lasák, 
ředitel Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o.
Letošní veletrh SILVA REGINA byl z pohledu vystavovatelů 
i návštěvníků velmi úspěšný. Vystavovatelé dokázali předsta-
vit největší množství novinek ve čtrnáctileté historii. Přímo
na veletrhu byla uzavřena celá řada obchodů. Bohatý dopro-
vodný program v pavilonu Z vhodně doplňoval lesnickou atmo-
sféru.
Mezi lesníky - opravdu z celé republiky – vystavovatelé nově
zaznamenali i zástupce církevních lesů. Nejsilnější zastoupení
návštěvníků ze zahraničí patřilo sousedním Slovákům, kteří
velmi kladně hodnotili úroveň veletrhu SILVA REGINA a určitě
se vrátí na příští ročník. Brněnské výstaviště 
přestává stačit nabízet prostor pro čtyři veletrhy.



ŘEKLI O VELETRZÍCH

Jiří Mašek, 
předseda hodnotitelské komise soutěží Grand Prix
Na veletrh TECHAGRO jezdím pravidelně od roku 1994, sleduji
soutěž Grand Prix a vždy mě zajímalo, které exponáty získají
cenu. Letos bylo přihlášeno skoro 100 exponátů, patnáctič-
lenná mezinárodní porota vybrala 59 nominací a z těchto
poté 13 oceněných. Pevně věřím, že každé ocenění, ať už nomi -
nací nebo cenou Grand Prix, přispěje k vyšším prodejům.

Stanislav Václavek, 
odborný garant doprovodného programu veletrhu BIOMASA
V rámci třetího ročníku veletrhu obnovitelných zdrojů energie
v zemědělství a lesnictví BIOMASA jsme připravili cyklus od-
borných přednášek. Máme je hodně zaměřené na kotlíkové do-
tace. Chceme nabídnout kompletní servis lidem, kteří se zají mají
o to, jak proběhla první kola, případně co se chystá, 

a také aby věděli, na co se při nákupu zaměřit a kam se tech-
nické vlastnosti kotlů na dřevo za poslední roky posunuly.

Václav Chaloupek, 
režisér a scénárista
Můj hlavní zájem směřuje do pavilonu Z na veletrh SILVA RE-
GINA. Je k neuvěření, kolik je tady lidí. Nezbývá, než tiše
obdivovat, kolik nadšenců se zajímá o sekání trávníků,
vysoko zdvižné vozíky a spoustu dalších věcí. Byl jsem tu na-
posledy před šesti lety a je vidět, jak velký posun od té doby
veletrh udělal.

David Lipovský, 
vedoucí odboru plemenářské práce, 
Českomoravská společnost chovatelů
Poprvé jsme byli garantem expozice hospodářských zvířat 
a máme řadu nápadů a myšlenek, které bychom chtěli zabu-
dovat do příštího ročníku.   V rámci této výstavy je tu s námi
Svaz chovatelů holštýnského skotu, Svaz chovatelů českého



strakatého skotu a Svaz chovatelů prasat. V letošním ročníku
byly k vidění ukázky zvířat s malou soutěžní přehlídkou, příští
rok bude expozice zvířat významně větší. Novinkou byla akce,
kterou jsme uspořádali s ministerstvem zemědělství a zástupci
postsovětských republik, zejména Moldávie 
a Uzbekistánu, kteří se zajímali například o nákup plemenných
zvířat a předávání know-how.

Jaroslav Pospíšil, 
ředitel sdružení SILVAJAGD
Po mém soudu měl tento ročník veletrhu SILVA REGINA nej-
bohatší nabídku co se týče obsahu pavilonu Z a pestrosti.
Byla tu obrovská koncentrace zajímavostí na poměrně malé
ploše a významně dobrá galerie, která se místy stává rovno-
cennou přízemí. Do budoucna bychom se měli ještě více za-
měřit na to, abychom při obrovské návštěvnosti rozptýlili
pozornost příchozích do první a možná i do druhé galerie.
Pokud je tamní obsahová náplň zajímavá alespoň pro polo-
vinu návštěvníků, můžeme se dole snáze pohybovat. Osobně
si myslím, že kombinace děl mistra Buriana a jeho pokračo-
vatelů v tomto sehrála obrovskou roli a galerie pavilonu Z se
díky nim stala skutečnou uměleckou galerií, samozřejmě 
s instalací odpovídající pětidenní výstavě. Téměř všechny
návštěvníky zaujala také tradiční výstava preparovaných 
zvířat „Za zvěří kolem světa”. I dalších unikátů včetně 
uniforem, historických map, výučních listů i fotografií tady
bylo opravdu hodně.



NA SHLEDANOU PŘI PŘÍŠTÍCH ROČNÍCÍCH

8. – 12. 4. 2018 
BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

BRNO – VÝSTAVIŠTĚ
11. – 14. 5. 2017

Mezinárodní 
veletrh 

zemědělské techniky

Národní výstava
hospodářských

zvířat

Mezinárodní veletrh
pro živočišnou 

výrobu

Veletrh udržitelného
života v krajině

Národní výstava 
myslivosti

Mezinárodní 
lesnický a myslivecký

veletrh

Veletrh obnovitelných
zdrojů energie 
v zemědělství 

a lesnictví


