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výstaviště brno
Souběžně probíhá:

Jediný středoevropský veletrh zaměřený na
živočišnou výrobu spojený s prezentací zvířat
Veletrh ANIMAL TECH s Národní výstavou
hospodářských zvířat jsou unikátním souborem výstav
ve střední Evropě, na nichž se prezentují výrobci
a dodavatelé krmiv, genetiky a technologií pro
chovatele společně s těmi nejlepšími chovy
hospodářských zvířat v České republice. Výstavy
se konají v krytých halách brněnského výstaviště. Ve
stejném termínu probíhá i Národní výstava myslivosti.
Ročník 2019 se konal od neděle do středy, čímž se
opět zvýšil zájem odborné veřejnosti. ANIMAL TECH
je v současné době jediným veletrhem na brněnském
výstavišti, kde lze prezentovat technologie pro
živočišnou výrobu, veletrh TECHAGRO je od ročníku
2020 plně zaměřen na rostlinnou výrobu.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE PRO ČESKÉ CHOVATELE
• Výstavu zahájil předseda vlády ČR Andrej Babiš, ministr
zemědělství Miroslav Toman a ministryně financí Alena
Schillerová
• 300 chovatelů, 900 zvířat
• Národní šampionáty holštýnského skotu, plemen brown
swiss, jersey a dvanácti plemen masného skotu
• Soutěžní přehlídka českého strakatého skotu
• Přehlídky ovcí, koz, prasat, koní, včelařská výstava
• Doprovodný program pro odborníky a veřejnost
• Zahraniční bonitéři

Prezentace technologií pro živočišnou výrobu
• České i zahraniční firmy
• Pavilon P a okolní plochy
• K rmiva, technologie pro chovatelství, veterinární
a reprodukční technika
• 9. středoevropský veterinární kongres – téma „Quo vadis
veterinární medicíno a veterinární profese?“, účast 150
veterinárních lékařů, zahraniční přednášející i účastníci

Mezinárodní úroveň
• Zahraniční vystavovatelé a návštěvníci veletrhu ANIMAL
TECH
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• Bonitéři šampionátů a soutěžních přehlídek z Belgie,
Francie, Kanady, Nizozemí, USA
• Incomingové mise z Arménie, Běloruska, Libanonu, Ruska,
Senegalu, Severní Makedonie a Ukrajiny
• Delegace Ministerstva zemědělství, lesnictví a vodního
hospodářství Republiky Severní Makedonie, delegace
Ministerstva zemědělství a potravin Běloruské republiky,
gruzínská delegace

ODBORNÉ GARANCE
• Ministerstvo zemědělství ČR
• Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
• Agrární komora České republiky
• Český svaz chovatelů masného skotu
• Česká zemědělská univerzita v Praze
• Komora veterinárních lékařů České republiky
• Mendelova univerzita v Brně
• Státní veterinární správa
• Svaz chovatelů českého strakatého skotu
• Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
• Svaz chovatelů málopočetných dojených plemen
• Svaz chovatelů ovcí a koz
• Svaz chovatelů prasat
• Zemědělský svaz České republiky

Hosté
• Andrej Babiš, předseda vlády ČR
• Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR
• Alena Schillerová, ministryně financí ČR
• Jaroslav Faltýnek, předseda Zemědělského výboru
PSP ČR
• Zdeněk Jandejsek, prezident Agrární komory ČR
• Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu
• Josef Kučera, výkonný místopředseda představenstva
Českomoravské společnosti chovatelů
• Emil Macho, předseda Slovenské potravinářsk
a polnohospodářské komory
• Martin Šebestyán, ředitel SZIF (Státní zemědělský
intervenční fond)
• Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární
správy
• Jiří Šír, náměstek sekce EU a zahraničních vztahů
• Jiří Machek, ředitel Národního hřebčína Kladruby
nad Labem
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88 % návštěvníků bylo spokojeno s návštěvou veletrhu

Průzkumy
návštěvníci:

74 % návštěvníků hodnotilo velmi pozitivně aktraktivitu vystavených exponátů
88 % návštěvníků se zúčastní ročníku 2021
39 % návštěvníků z podniků zabývající se živočišnou výrobou a chovatelstvím,
17 % z podniků s rostlinnou výrobou

Návštěvníci:
38 514 z 28 zemí

Arménie, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Irán,
Kanada, Kypr, Libanon, Litva, Maďarsko, Německo,
Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská
federace, Senegal, Severní Makedonie, Slovensko,
Slovinsko, Sýrie, Španělsko, Ukrajina, USA

Důvody návštěvy odborného návštěvníka:
Odpověď
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Podíl [%]

1

Získání obecného přehledu o oboru

35 %

2

Získat informace o konkrétním produktu

11 %

3

Vést obchodní jednání

7%

4

Společenské setkání s partnery

12 %

5

Objednávat, nakupovat

7%

6

Účast na doprovodném programu

8%

7

Přehlídky a soutěže zvířat

20 %

42 % vystavovatelů bylo spokojeno s počtem navázaných kontaktů

Průzkumy
vystavovatelé:

58 % dotazovaných vystavovatelů hodnotilo pozitivně změnu uspořádání dnů
55 % vystavovatelů spokojeno s počtem vystavovaných produktů a značek
69 % vystavovatelů spokojených se strukturou a počtem českých návštěvníků
82 % vystavovatelů plánuje účast i na příštím ročníku 2021

Vystavovatelé:
215 z 10 zemí

ČÍna, Česká republika, Itálie, maďarsko, německo,
nizozemsko, polsko, rakousko, řecko, slovensko

Komerční
obsazená
plocha:
9 958 m2

Plocha
určená
hospodářským
zvířatům:
18 124 m2
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Srovnání vývoje oborů živočišné výroby v letech 2012-2018
počet firem

výstavní plocha
(m2)

návštěvníci

ANIMAL VETEX 2012

85

4 330

13 771*

ANIMAL VETEX 2014

85

4 414

13 417*

ANIMAL VETEX 2016

101

4 696

11 434*

technologie pro chov
- TECHAGRO 2018

53

3 287

9 350**

ANIMAL TECH 2019

116

4 619

39 249

* zájem o veletrh ANIMAL TECH
** zájem o obor živočišná výroba na veletrhu TECHAGRO
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zlaté medaile
HerdOptimizer
Výrobce: CRV Czech Republic
Vystavovatel: CRV Czech Republic

Allflex Mladý skot
se senzorem eSense™ Flex
Výrobce: SCR Engineers Ltd., Israel
Vystavovatel: Eurofarm systems s.r.o.

AGE – VENT 300
Výrobce: AGE s.r.o.
Vystavovatel: AGE s.r.o.
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MooCall Heat
- detekcia ruje pomocou býka
Výrobce: MooCall, Irsko
Vystavovatel: MERKANTA INTERNATIONAL
spol. s r.o.

AGRITEC Silage Safe
Výrobce: HUESKER Synthetic GmbH, Německo
Vystavovatel: NutriVet, s.r.o.

SiloSolve® FC
Výrobce: Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o.
Vystavovatel: Chr. Hansen Czech Republic,
s.r.o.

Smart Farming 2019
Všechny oceněné exponáty v kategorii Smart Farming splňují:
• Vysoký stupeň automatizace, případně robotizace pracovních procesů
• Vysoký podíl autonomního řízení
• Využití nezávislých informačních a komunikačních technologií
• Vytvářejí prvky spolupracujících systémů v duchu Zemědělství 4.0
Automatický systém dojení Lely Astronaut A5
Výrobce: Lely S.à.r.l., Nizozemí
Vystavovatel: AGRO-partner s.r.o.
Cow Manager
Výrobce: Cow Manager B.V., Nizozemí
Vystavovatel: ISB Genetic s.r.o.
TriSortpro
Výrobce: Big Dutchman International GmbH
Vystavovatel: BD Tech s.r.o.
John Deere HarvestLab 3000
Výrobce: John Deere Werke Zweibruecken
Vystavovatel: STROM Praha, a.s.
Fence power DUO RF PDX50
Výrobce: VNT electronics, s.r.o.
Vystavovatel: VNT electronics, s.r.o.
Shuttle Eco - autonomně poháněný krmný robot
Výrobce: WASSERBAUER GmbH Futterungsysteme
Vystavovatel: V. Racek - zemědělské technologie s.r.o.
DeLaval systém automatického dojení VMS V300
Výrobce: DeLaval International AB, Švédsko
Vystavovatel: DeLaval, s.r.o.

Vítězové návštěvnické ankety Miss Sympatie:
Dojený skot

Atchafalaya z Výrobně obchodního družstva se sídlem v Kameně,
český strakatý skot

Masný skot

Bledulka z Meziboří, charolais
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Řekli o veletrzích
Andrej Babiš,
předseda vlády ČR:
Jsem rád, že tu mohu být. Je potřeba ukázat, že zemědělství
je pro nás důležité a hlavním cílem zemědělců je uživit naši
populaci. Nejsme soběstační a měli bychom více myslet
na příští generace, dostatek vody i další věci. Držím palce
všem zemědělcům, aby se jim dařilo, protože pak se bude
dařit nám všem.

Miroslav Toman,
ministr zemědělství ČR:
Tato přehlídka potvrzuje vysokou úroveň českého zemědělství
a chovatelství. Děkuji za ni všem chovatelům, vystavovatelům
i Českomoravské společnosti chovatelů. Ministerstvo
zemědělství podporuje živočišnou výrobu a jenom na péči
o zvířata v letošním roce počítáme s dvojnásobkem peněz
oproti loňsku.

Jiří Kuliš,
generální ředitel Veletrhů Brno, a.s.
Letošní ročník potvrdil, že rozhodnutí profilovat soubor veletrhů
jako primárně odbornou akci, bylo správné. Živočišná výroba
a technologie pro chov jsou významným odvětvím české
ekonomiky, zároveň mají silný vliv na krajinu a její udržitelnost.
Právě tato témata letošním ročníkem velmi významně
rezonovala a jsem přesvědčený, že vystavovatelé i návštěvníci
si z veletrhu vezou nejen cenné kontakty a obchodní příležitosti,
ale i inspiraci pro péči o českou krajinu.

Martin Pýcha,
předseda Zemědělského svazu ČR:
Česká republika patří z hlediska užitkovosti dojených krav
mezi pět nejlepších zemí na světě a také z hlediska užitkovosti
masného skotu patříme mezi špičku. Čeští chovatelé se
mohou hrdě srovnávat s těmi nejlepšími na světě a výsledky
jejich práce vidíme na této výstavě. Probíhají tu šampionáty
nejlepších zvířat. Myslím, že si naši zemědělci zaslouží ocenění
a poděkování.

Josef Kučera,
výkonný místopředseda představenstva
a Českomoravské společnosti chovatelů:
Děkuji chovatelům, že připravili zvířata a přijeli je sem
prezentovat. Tato nádherná hala snese srovnání s prostředím
celosvětových výstav. Kdybychom jeli do Hannoveru nebo do
Paříže, možná tam nenajdeme takové podmínky, jaké pro
zvířata nabízí brněnské výstaviště. I to svědčí o tom, že Česká
republika patří v chovatelství a šlechtitelství k naprosté špičce.
Nejlépe to dokládají čísla, čeští zemědělci v posledních třech
letech vyváží plemenný materiál v průměru za 800 milionů
korun ročně.
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David Lipovský,
vedoucí plemenářské sekce
Českomoravské společnosti chovatelů:
Děkujeme společnosti Veletrhy Brno za změnu strategie,
protože oddělením prezentace techniky pro rostlinnou
a živočišnou výrobu vznikl prostor pro vystavování velkých
hospodářských zvířat. Jsou zde vhodné podmínky za
každého počasí a speciální neklouzavý povrch, protože
dbáme i na bezpečí zvířat. Obsazujeme dva největší pavilony
a už nám skoro nestačí.

Ctibor Zourek,
vedoucí obchodu, MIKROP ČEBÍN a. s.:
Spojení veletrhu ANIMAL TECH s Národní výstavou
hospodářských zvířat kvitujeme a předpokládáme, že se
tato akce specializovaná na živočišnou výrobu bude dále
rozšiřovat. Vnímáme veletrh hlavně jako společenskou
událost a možnost potkat se s našimi zákazníky. Už
první den nás potěšilo, kolik veřejnosti přišlo podívat se
na zvířata. Zájem o naši prezentaci je tradičně vysoký
a v neděli nás navštívili premiér a další významní hosté,
což jsme vnímali jako prestižní událost a vyjádření podpory
zemědělství.

Josef Nauš,
obchodní ředitel, SMS CZ, s. r. o.:
V Brně vystavujeme na každém veletrhu TECHAGRO
a letos poprvé i na ANIMAL TECH, protože nabízíme také
speciální stroje pro chovatele dobytka. Výstava zaměřená
na živočišnou výrobu má určitě potenciál, chodí sem hodně
lidí a jde o vážné zájemce, takže z tohoto pohledu jsme
spokojeni.

František Kolář,
obchodní zástupce,
ALEX INDUSTRIES, spol. s r. o.:
Na Národní výstavě hospodářských zvířat jsme vystavovali
dříve a teď jsme se sem vrátili v rámci veletrhu ANIMAL
TECH. Zaměřujeme se na stájové technologie, proto je
skvělé, že vystavujeme v jednom pavilonu se zvířaty,
a klobouk dolů, jaké kolekce skotu se podařilo přivézt.

Vojtěch Zink,
jednatel FARMCZSYSTEM, s. r. o.:
Jsme na trhu teprve pět let, ale v Brně vystavujeme
každý rok. Pokaždé tady máme spoustu zajímavých
věcí a na stánek k nám přichází hodně lidí, za
což jsme samozřejmě rádi. Letos jsme spokojeni,
měli jsme tu hodně zákazníků, přijeli naši partneři.
A jsou tady chovatelé, což je pro nás nejdůležitější.

Marek Fikejs,
produktový manažer – sklízecí řezačky
a postřikovače, STROM PRAHA a. s.:
Máme velmi široké portfolio a pro letošní veletrh jsme vybrali
takové produkty, aby oslovily naše zákazníky ze živočišné výroby,
zejména pak chovatele masného nebo dojeného skotu, ovcí
a koz. Mohu říci, že tento účel byl splněn. Chodí k nám hodně
lidí, kteří třeba ani nečekali, že na chovatelské výstavě narazí
i na techniku, která jim může pomoci v každodenní práci.
Potvrdilo se, že je pro nás důležité na veletrhu ANIMAL TECH
být, a myslím, že za dva roky tady budeme zase.

Jan Novák,
manažer prodeje pro ČR,
GEA Westfalia Separator CZ s. r. o.:
Dvouletý cyklus, jak jej zavedla společnost Veletrhy Brno, kvituji
jako správný. Zaměření střídavě na rostlinnou a živočišnou
výrobu mi dává smysl. Vnímám veletrh spíše jako společenskou
záležitost, i když musím říci, že tu každý den řešíme i hodně
obchodních příležitostí. Přišli sem naši zákazníci, takže pro
nás byl účel splněn a jsem spokojen.

Jiří Dohnal,
produktový manažer, AFEED, a. s.:
Líbí se mi, že se novou koncepcí zemědělských veletrhů v Brně
posílila pozice živočišné výroby, protože s ní jsme bezprostředně
svázaní. Na druhou stanu myslím, že i na veletrhu TECHAGRO
máme svoje místo, protože spolupracujeme s dodavateli
technologií a dalšími organizacemi. Prezentace na veletrhu
je pro nás především poděkováním našim zákazníkům, se
kterými se tady setkáváme, ale samozřejmě tu občas máme
i obchodní jednání s dodavatelskými firmami a někdy uzavřeme
i nový kontrakt.
Michal Viazanička,
manažer obchodu společnosti AGRO A. R. W.:
Vystavujeme v Brně každý rok, protože věříme, že se tímto
zveřejníme u laické i odborné veřejnosti. Letos musíme
pochválit veletrhy za mimořádný přístup, který se rok od
roku neustále zlepšuje. Navážení strojů a techniky a celková
domluva expozice byla naprosto bez problému. Rádi jsme
zde prezentovali naše novinky pro nové i stávající klienty.
Náš stánek sklidil také úspěch u rodin s dětmi, které u nás
zanechaly spoustu usměvavých fotek.
Jiří Burdych,
ředitel obchodu a marketingu společnosti
VVS Verměřovice s. r. o.:
S veletrhem ANIMAL TECH jsme letos opravdu spokojení.
Naše účast na těchto veletrzích je stálá, což se pozitivně
odráží na našem povědomí u zákazníků. Jednali jsme tu
i s našimi partnery, takže pro nás byla výstava přínosná
a pozitivní. Návštěvnost odborné veřejnosti dosáhla nad naše
očekávání. Kladně musím zhodnotit také úroveň veletrhu
a skvělé prostory brněnského výstaviště.

Radek Holeta,
manažer projektů společnosti AGE s. r. o.:
Pozitivně nás překvapila míra návštěvnosti, která ani po
víkendovém zájmu neklesla. Kolegové se v našem stánku od
ranního otevření ještě nezastavili, protože návštěvníci mají
o naše produkty zájem. Nejvíce nás samozřejmě potěšilo,
že náš nominovaný produkt AGE VENT – 300 obdržel cenu
zlaté medaile. Jedná se o přední produkt, který si to zasloužil.
Celkovou úroveň veletrhu hodnotíme velice vysoko a na příští
ročník určitě zase dorazíme.
Ivana Průchová,
manažerka marketingu společnosti
AGRO-partner s. r. o.:
Od minulého ročníku se určitě zvedla úroveň a profesionalita
výstaviště. Největší úspěch u návštěvníků a odborníků sklidila
naše prezentovaná novinka – dojicí robot Lely Astronaut A5.
Nejvíce k nám ale přišlo nerozhodných klientů, kteří se chtěli
na stroj podívat pěkně zblízka. Měli jsme pak jedinečnou
možnost je utvrdit v tom, že naše produkty jsou ty nejlepší.
ANIMAL TECH byl pro nás přínosný hlavně v počtu nových
klientů, kteří chodili pravidelně po celou dobu veletrhu.
Neděle a pondělí však byly z hlediska účasti na našem
stánku silné dny.
Irena Rokosová,
vedoucí oddělení komunikace,
Státní zemědělský intervenční fond:
Na veletrhu se řadíme mezi stále vystavovatele. Každoročně
za námi přichází noví i stávající klienti, kteří se zajímají
o evropské fondy, a i letos si nás lidé tady našli. Veřejnost
pak nejvíce ocenila, že se setkali s našimi regionálními
poradci a nebáli se této příležitosti řádně využít. Bylo skvělé,
že jsme se nacházeli v centru dění a získali jsme místo
v hlavním pavilonu. Účel, se kterým jsme na výstavu jeli,
to určitě splnilo.
Michal Holík,
obchodní ředitel, Bodit Tachov s. r. o.:
Na ANIMAL TECH jsme letos poprvé, ale za firmu hodnotíme
veletrh v Brně velice vysoko. Spokojení jsme jak se stavbou
expozice, tak i s celkovou organizací. Překvapilo nás, že se
veletrh orientuje opravdu na odborné publikum, ale zároveň
dokáže uspokojit i širokou veřejnost. Na to, jak se promítne
naše účast i z obchodního hlediska, však musíme ještě
počkat.
Martin Křivka,
vedoucí propagace společnosti Farmtec a. s.:
Do Brna jezdíme už dlouho, protože je to naše srdeční
záležitost. Na ANIMAL TECH jsme letos přijeli představit
přední českou novinku, která dokonce získala zlatou medaili.
Náš vyhřívaný žlab, jenž tuto cenu obdržel, si chválí hlavně
odborníci. Největší plus udělujeme veletržním prostorům,
se kterými jsme opravdu spokojení.
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The only Central European fair focused on
livestock production associated with animal
presentation
The ANIMAL TECH fair with The National Show of
Livestock is a unique set of exhibitions in Central
Europe, where producers and suppliers of feed,
genetics and technology for breeders present
themselves together with the best livestock breeds
in the Czech Republic. The exhibitions take place
indoors, in covered halls of the Brno Exhibition Centre.
At the same time, the National Gamekeeping Show
is also taking place. The 2019 edition was held from
Sunday to Wednesday, which once again raised the
interest of the professional public. ANIMAL TECH is
nowadays the only fair at the Brno Exhibition Centre,
where technologies for livestock production can be
presented; since 2020, the TECHAGRO fair has been
fully focused on crop production.

THE MOST IMPORTANT EVENTS FOR CZECH BREEDERS
• The exhibition was opened by the Prime Minister of the
Czech Republic Andrej Babiš, Minister of Agriculture
Miroslav Toman and Minister of Finance Alena Schillerová
• 300 breeders and 900 animals
• National Championships of Holstein Cattle, Brown Swiss,
Jersey and twelve more beef cattle breeds
• Competition show of Czech Red Pied Cattle
• Shows of sheep, goats, pigs, horses, a beekeeping
exhibition
• Supporting programme for professionals and broad public
• Foreign judges

Presentation of technologies for livestock
production
• Czech and foreign companies
• Hall P and surrounding areas
• Feed, technology for breeding, veterinary and animal
husbandry technology
• 9th Central European Veterinary Congress – on the
topic of „Quo vadis veterinary medicine and veterinary
profession?“ attended by 150 veterinarians, foreign
speakers and participants
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International level
• Foreign exhibitors and visitors to ANIMAL TECH fair
• Judges at championships and competition shows came from
Belgium, France, Canada, the Netherlands and the USA
• Incoming missions from Armenia, Belarus, Lebanon, Russia, Senegal,
Northern Macedonia and Ukraine
• Delegation of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water
Management of the Republic of Northern Macedonia, Delegation
of the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Belarus,
delegation of Georgia
PROFESSIONAL GUARANTEES
• Ministry of Agriculture of the Czech Republic
• Czech-Moravian Society of Breeders
• Agrarian Chamber of the Czech Republic
• Czech Union of Beef Cattle Breeders
• Czech University of Life Sciences Prague
• Chamber of Veterinary Surgeons of the Czech Republic
• Mendel University in Brno
• State Veterinary Administration
• Association of Czech Red Pied Cattle Breeders
• Association of Holstein Cattle Breeders of the Czech Republic
• Bohemia Brown Swiss Union of Breeders
• Union of Sheep and Goat Breeders
• Union of Pig Breeders
• Agricultural Union of the Czech Republic

Guests
• Andrej Babiš, Prime Minister of the Czech Republic
• Miroslav Toman, Minister of Agriculture of the Czech
Republic
• Alena Schillerová, Minister of Finance of the Czech
Republic
• Jaroslav Faltýnek, Chairman of the Agricultural
Committee of the Parliament of the Czech Republic
• Zdeněk Jandejsek, President of the Agrarian Chamber
of the Czech Republic
• Martin Pýcha, Chairman of the Agricultural Union
• Josef Kučera, Executive Vice Chairman of the Board of
Directors of the Czech-Moravian Society of Breeders
• Emil Macho, Chairman of the Slovak Food and
Agriculture Chamber
• Martin Šebestyán, Director of SZIF (State Agricultural
Intervention Fund)
• Zbyněk Semerád, Central Director of the State
Veterinary Administration
• Jiří Šír, Deputy Minister for the EU and Foreign Relations
• Jiří Machek, Managing Director, National Stud
at Kladruby nad Labem
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Survey
of visitors:

Visitors:
38 514 from
28 countries

88 % of visitors were satisfied with their visit to the fair
74 % of visitors rated the attractiveness of the displayed exhibits very
positively
88 % of visitors will participate in the year 2021
39 % of visitors from livestock breeding and animal husbandry firms, while
17 % were from plant production firms

ARMENIA, AUSTRIA, BELARUS, BELGIUM, BOSNIA AND
HERZEGOVINA, BULGARIA, CANADA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC,
DENMARK, FRANCE, GERMANY, HUNGARY
IRAN, LEBANON, LITHUANIA, NETHERLANDS, NORTH
MACEDONIA, POLAND, ROMANIA, RUSSIAN FEDERATION
SENEGAL, SLOVAKIA, SLOVENIA, SPAIN, SYRIA, UKRAINE, USA

Reasons for the visit of professionals:
ANSWER
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SHARE [%]

1

Getting a general overview of the sector

35 %

2

Getting product-specific information

11 %

3

Conducting business talks

7%

4

Social gatherings with partners

12 %

5

Ordering, shopping

7%

6

Participation in the supporting programme

8%

7

Animal shows and competitions

20 %

42 % of exhibitors were satisfied with the number of contacts established

Survey of
exhibitors:

58 % of exhibitors surveyed positively appreciated the change in the arrangement
of days
55 % of exhibitors were satisfied with the number of exhibited products and brands
69 % of exhibitors were satisfied with the structure and number of Czech visitors
82 % of exhibitors plan to participate in the upcoming fairs of 2021

Exhibitors:
215 from
10 countries

CHINA, CZECH REPUBLIC, ITALY, HUNGARY, GERMANY,
NETHERLANDS, POLAND, AUSTRIA, GREECE, SLOVAKIA

Area occupied
with exhibitors:
9,958 sqm

Area occupied
with livestock:
18,124 sqm
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2019 Statistics
Exhibitors

Occupied
commercial area
(m2)

Visitors

ANIMAL VETEX 2012

85

4 330

13 771*

ANIMAL VETEX 2014

85

4 414

13 417*

ANIMAL VETEX 2016

101

4 696

11 434*

Technology for
animal husbandry
- TECHAGRO 2018

53

3 287

9 350**

ANIMAL TECH 2019

116

4 619

39 249

* interested in ANIMAL TECH
** interest in livestock production at TECHAGRO
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Gold medals
HerdOptimizer
Manufacturer: CRV Czech Republic
Exhibitor: CRV Czech Republic

Allflex Young Cattle
with eSense ™ Flex Sensor
Manufacturer: SCR Engineers Ltd., Israel
Exhibitor: Eurofarm systems s.r.o.

AGE – VENT 300
Manufacturer: AGE s.r.o.
Exhibitor: AGE s.r.o.
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MooCall Heat
– Detection of heat by means of a bull
Manufacturer: MooCall, Ireland
Exhibitor: MERKANTA INTERNATIONAL spol.
s r.o.

AGRITEC Silage Safe
Manufacturer: HUESKER Synthetic GmbH,
Germany
Exhibitor: NutriVet, s.r.o.

SiloSolve® FC
Manufacturer: Chr. Hansen Czech Republic,
s.r.o.
Exhibitor: Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o.

Smart Farming 2019
All the awarded exhibits in the Smart Farming category meet the following criteria:
• High degree of automation or robotisation of work processes
• High share of autonomous control
• Use of independent information and communication technologies
• Create elements of collaborating systems in the spirit of Agriculture 4.0
Lely Astronaut A5 automatic milking system
Manufacturer: Lely S.à.r.l., the Netherlands
Exhibitor: AGRO-partner s.r.o.
Cow Manager
Manufacturer: Cow Manager B.V., the Netherlands
Exhibitor: ISB Genetic s.r.o.
TriSortpro
Manufacturer: Big Dutchman International GmbH
Exhibitor: BD Tech s.r.o.
John Deere HarvestLab 3000
Manufacturer: John Deere Werke Zweibruecken
Exhibitor: STROM Praha, a.s.
Fence power DUO RF PDX50
Manufacturer: VNT electronics, s.r.o.
Exhibitor: VNT electronics, s.r.o.
Shuttle Eco – autonomously powered feed robot
Manufacturer: WASSERBAUER GmbH
Futterungsysteme
Exhibitor: V. Racek - zemědělské technologie s.r.o.
DeLaval VMS V300 automatic milking system
Manufacturer: DeLaval International AB, Sweden
Exhibitor: DeLaval, s.r.o.

Winners Miss Sympathy:
Milked cattle

Atchafalaya from the Production Trade Cooperative
based in Kamen, Czech Red Pied Cattle

Beef Cattle

Bledulka from Meziboří, Charolais
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What was said
about these trade fairs:
Andrej Babiš,
Prime Minister of the Czech Republic:

I am glad to be able to be here. It is necessary to show that
agriculture is important for us and the main goal of farmers
is to feed our population. We are not self-sufficient and we
should think more of future generations, sufficiency of water
and other issues. I keep my fingers crossed for all the farmers
to do well, because only then all of us will thrive.

Miroslav Toman,

Minister of Agriculture of the Czech Republic:
This show confirms the high level of Czech agriculture
and breeding. My thanks go to all breeders, exhibitors and
the Czech-Moravian Society of Breeders. The Ministry of
Agriculture supports livestock production and for animal
welfare alone we expect to spend this year twice as much
money as last year.

Jiří Kuliš,

CEO, Trade Fairs Brno
This year confirmed that the decision to profile this set of
trade fairs as a professional event was right. Animal husbandry
and breeding technologies are important sectors of the Czech
economy, having at the same time a strong impact on the
landscape and its sustainability. It is these issues in particular
that resonated throughout this year‘s season very significantly
and I am convinced that both exhibitors and visitors not only
bring home valuable contacts and business opportunities, but
also inspiration for the care of the Czech landscape.

Martin Pýcha,

Chairman of the Agricultural Union of the Czech
Republic:
The Czech Republic ranks among the five best countries in
the world in terms of the performance of milking cows, and
we are among the top in terms of performance of cattle.
Czech breeders can proudly compare with the best of the
world and we see the results of their work right here at this
show. Championships of the best animals are taking place
here. I think our farmers deserve appreciation and thanks.

Josef Kučera,
Executive Vice-Chairman of the Board
of Directors of the Czech-Moravian Society
of Breeders:
I thank the breeders for having prepared their animals
and came here to present them. This beautiful hall can be
compared to the ambiance of world-wide exhibition. If we
went to Hanover or to Paris, we might not even find such
conditions as the Brno Exhibition Centre offers for animals.
This also shows that the Czech Republic ranks among the
top in animal husbandry and breeding. This is best proven by
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hard figures – in fact, Czech farmers have been exporting
breeding material worth an average of CZK 800 million a
year over the past three years.

David Lipovský,
head of the breeding section of the CzechMoravian Association of Breeders:

We would like to thank the company Trade Fairs Brno for
changing its strategy, because the separate presentation
of technology for crop and livestock production created a
space for exhibiting big farm animals. There are suitable
conditions here in any weather and a special non-slippery
surface, because we pay much attention to the safety of
animals. We occupy the two largest exhibition halls and in
spite of that we are almost running out of space.

Ctibor Zourek,
Sales Manager, MIKROP ČEBÍN a.s.:

We appreciate the combination of the ANIMAL TECH fair
with the National Show of Livestock and we expect that
this event, specialising in livestock production, will continue
to expand. We perceive the fair mainly as a social event
and an opportunity to meet up with our customers. Already
on the first day we were pleased to see how much people
came to see the animals. The interest in our presentation
is traditionally high and on Sunday we were visited by
the Prime Minister and other important guests, which we
saw as a prestigious event and an expression of support
for agriculture.

Josef Nauš,
Sales Director, SMS CZ, s.r.o.:

In Brno, we exhibit at every TECHAGRO fair and this year
for the first time also at ANIMAL TECH because we also
offer special machines for cattle breeders. This exhibition,
focusing on livestock production certainly has a potential, a
lot of people come here and they are seriously interested,
so from this point of view we are satisfied.

František Kolář,
Sales Representative, ALEX INDUSTRIES,
spol. s r.o.:

We exhibited at the National Show of Livestock earlier
and now we have come back to the ANIMAL TECH fair.
We focus on stable technologies, so it is great to exhibit in
one hall with animals, and my hat is off to see what cattle
collections the organisers managed to bring in.

Vojtěch Zink,
Managing Director of FARMCZSYSTEM, s.r.o.:

We have been on the market only for five years, but we
have exhibited every year in Brno. We always have a lot
of interesting things to do here and a lot of people come
to our stand, which we of course are glad about. This
year we are satisfied, we had a lot of customers here, our
partners came in too. And there are breeders here, which
is the most important thing to us.

Marek Fikejs,
Product Manager – forage harvesters and
sprayers, STROM PRAHA a.s.:

We have an extensive portfolio and for this year‘s fair we
chose such products that might reach our customers dealing
in livestock production, especially breeders of beef or dairy
cattle, sheep and goats. I can say that this objective was met.
There are a lot of people coming to us, who didn‘t even expect
to come across equipment, at a breeders‘ exhibition, that
could help them in their everyday work. It has been confirmed
that it is essential for us to attend the ANIMAL TECH fair, and
I think we will be back here again in two years.

Jan Novák,
Sales Manager for the Czech Republic, GEA
Westfalia Separator CZ s.r.o.:

I consider correct the two-year cycle as was introduced by
the company BVV Trade Fairs Brno. Focusing on crop and
livestock production makes sense to me. I see the fair more
as a social issue, although I have to say that every day we
deal with a lot of business opportunities. Our customers came
here, hence the purpose was fulfilled and I am satisfied.

Jiří Dohnal,
Product Manager, AFEED, a.s.:

I like the fact that the new concept of agricultural fairs in Brno
has strengthened the position of livestock production, because
we are directly tied to it. On the other hand, I think we have
a place at the TECHAGRO fair as well because we work with
technology suppliers and other organizations. Presentation at
the trade fair is for us, above all, an expression of thanks to our
customers, which we meet here, but of course we sometimes
also have business meetings with supplier companies and
sometimes we will even conclude a new contract.
Michal Viazanička,
AGRO A.R.W. Business Manager:
We exhibit in Brno every year, because we believe that we
will thus showcase ourselves with both the general public
and trade visitors. This year we must commend the fairs for
the extraordinary approach, which is constantly improving
every year. The unloading of machinery and equipment and
the overall arrangement of the exhibition ran absolutely
without any problem. We were pleased to present our new
products to new and existing clients. Our stand was also
successful with families with children who left us with a lot
of smiling photos.
Jiří Burdych,
Sales and Marketing Director at VVS Verměřovice
s.r.o.:
We are really satisfied with the ANIMAL TECH fair this year.
Our participation in these fairs has been permanent, which is
reflected in the awareness of our customers. We also talked
to our partners here, hence the exhibition was beneficial and
positive for us. The attendance of trade visitors exceeded our
expectations. I also have to appreciate the high level of the
fair and the great premises of the Brno Exhibition Centre.

Radek Holeta,
Project Manager at AGE s.r.o.:
We were positively surprised by the visitor numbers, which
did not drop even after the busy weekend was over. My
colleagues at our stand have not had a second of break
since the morning opening because visitors are interested
in our products. Of course, we were most pleased that our
nominated product AGE VENT – 300 received a Gold Medal
award. It is our leading product that really deserved it. We
consider the overall level of the fair very high and we will
definitely be back for the next season.
Ivana Průchová,
Marketing Manager at AGRO-partner s.r.o.:
The level and professionalism of the Exhibition Centre has
certainly got higher since the last season. The biggest success
with visitors and experts was our featured new product –
the Lely Astronaut A5 milking robot. Most of all, however,
hesitating clients came to us who wanted to look at the
machine pretty close. We then had a unique opportunity to
assure them that our products are the best. ANIMAL TECH
was especially beneficial for us concerning the number
of new clients who regularly attended throughout the fair.
However, Sunday and Monday were busy days at our stand
as regards the number of visitors.
Irena Rokosová,
Head of Communication Department, State
Agricultural Intervention Fund:
We have always been among permanent exhibitors at this
fair. New and existing clients who are interested in European
funds come to us every year, and this year, too, people have
found us here. The public then mostly appreciated the fact
that they met up with our regional advisors and were not
afraid to take advantage of this opportunity. It was great
that we were in the centre of the action and got a place in
the main exhibition hall. The purpose with which we went
to the exhibition, was certainly fulfilled.
Michal Holík,
Commercial Director, Bodit Tachov s.r.o.:
We are at ANIMAL TECH for the first time this year, but we
appreciate this fair in Brno very highly. We are satisfied with
both the display fitting and the overall organization. We were
surprised that this trade fair really focused on trade visitors,
but it can also satisfy the general public. However, we still
have to wait to see how our participation is reflected from
the business point of view.
Martin Křivka,
Head of Promotion at Farmtec a.s.:
We have come to Brno for a long time, because for us it is a
matter of the heart. We have come to ANIMAL TECH this year
to introduce a leading new Czech product, which eventually
won a Gold Medal. Our heated trough, which received this
award, is praised especially by experts. The biggest plus
is the exhibition space, which we are really satisfied with.
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Příští ročník veletrhů
zaměřených na chov hospodářských zvířat a myslivost
se uskuteční 25. - 28. 4. 2021
The next fairs focused on livestock breeding and gamekeeping
will take place from 25 to 28 April 2021

www.animaltech.cz

