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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.
Ročník 2021 se konal v mimořádném podzimním termínu. 
Vzhledem k aktuálním podmínkám proběhly akce velmi dobře a podařilo se zachovat 
dvouletou periodicitu.

• Výstavu zahájili místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, ministr zemědělství 
Miroslav Toman, místopředsedkyně výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu 
ČR Hana Žáková a hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.• 285 chovatelů, více než 900 zvířat• Národní šampionáty holštýnského skotu, plemen brown swiss, Jersey, plemen masného skotu• Soutěžní přehlídka českého strakatého skotu a normandského 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• Krmiva, technologie pro chovatelství, veterinární a reprodukční technika• Jubilejní 10. středoevropský veterinární kongres zaměřený na hospodářská zvířata účast … veterinárních 
lékařů, přednášející i účastníci z České republiky a Slovenska

ANIMAL TECH A NÁRODNÍ VÝSTAVA 
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 2021



• Ministerstvo zemědělství ČR• Českomoravská společnost chovatelů, a.s.• Český svaz chovatelů masného skotu• Komora veterinárních lékařů České republiky• Mendelova univerzita v Brně• 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

ODBORNÉ GARANCE



• Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí• Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR• Hana Žáková, místopředsedkyně výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR • Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje• Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR• Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR• Josef Kučera, výkonný místopředseda představenstva ČMSCH• Martin Šebestyán, ředitel SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)• Zbyněk Semerád, ústřední ředitel Státní veterinární správy• Jiří Šír, náměstek sekce EU a zahraničních vztahů Ministerstva zemědělství ČR• Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce potravinářství Ministerstva zemědělství ČR

HOSTÉ





DŮVODY NÁVŠTĚVY  
ODBORNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

NÁVŠTĚVNÍCI 
23 457 návštěvníků z 10 zemí 

• Česká republika• Dánsko• Francie• Itálie,• Kypr

• Litva• Německo• Polsko• Rakousko• Slovensko

• Získání obecného přehledu o oboru 34,76 %• Získat informace o konkrétním produktu 9,71 %• Vést obchodní jednání 6,42 %• Společenské setkání s partnery 13,44 %• Objednávat, nakupovat 4,78 %• Účast na doprovodném programu 6,49 %• Přehlídky a soutěže zvířat 24,40 %



OBSAZENÉ PLOCHY

148 VYSTAVOVATELŮ Z 9  ZEMÍ

• Česká republika• Dánsko• Francie• Itálie,• Kypr

• Litva• Německo• Polsko• Rakousko• Slovensko

• Komerční obsazená plocha: 6992 m2

• Plocha určená hospodářským zvířatům: 16830 m2



ŘEKLI O VELETRHU

 Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR
Děkuji organizátorům za tuto krásnou akci. Jsem hrdý, že je to národní výstava. Neděle je od slova nedělat, ale lidé tu přesto jsou, protože 
zemědělci pracují 365 dní v roce a 24 hodin denně. O zvířata se musí starat každý den a zemědělci jsou velmi pracovití, což se projevuje 
i na této krásné výstavě.
 Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR
Živočišnou výrobu je důležité zachovat, protože udržitelnost nemůže existovat bez živočišné výroby, která nám dává statková hnojiva 
a tím i výživu pro rostlinnou výrobu. Děkuji zemědělcům za to, jak všechno kolem covidu zvládají, i když si nemůžou vzít home office a 
pracovat distančním způsobem.
 Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
Výstava se chystala ve velmi složité době, kdy organizátoři ani chovatelé nevěděli, jestli se vůbec bude konat. Chci jim poděkovat za práci, 
kterou na přípravě odvedli, a za to, že i ve složité době rozvíjeli svoje podnikání. Jak to zvládli, je vidět tady v pavilonu, protože zemědělci 
neustále zlepšují svoje chovy a české chovatelství je celosvětový pojem kvality.
 Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
Je dobře, že se podařilo tuto výstavu uspořádat a že současná opatření jsou taková, že si ji mohou užít i návštěvníci. Tato akce není jen 
o obchodu, není jen pro vystavovatele, ale i pro veřejnost. Je dobře, že tu lidé mohou být, protože si to opravdu užijí.
 Josef Kučera, výkonný místopředseda představenstva Českomoravské společnosti chovatelů
Národní výstava je výkladní skříň českého chovatelství. Bohužel je letošní cestování ještě trochu omezené covidem, ale i tak jsem tady 
potkal spoustu cizojazyčně hovořících návštěvníků. Je vidět, že i když na přípravu bylo méně času, jsou tu k vidění špičková zvířata a 
jsou nádherně připravená na prezentaci. Je to pro nás možnost, jak ukázat to nejlepší, co jsou chovatelé v České republice schopni svým 
zákazníkům nabídnout. Pro chovatele je výstava svátek.



 Libor Novotný, ACO FUNKI A/S
Na veletrhu jsme byli proto, abychom udělali promo našim dealerům. Jsme rádi, že naši prodejci a zákazníci dostali díky veletrhu široký 
přehled o tom, co může naše společnost nabídnout chovatelům v celé České republice.

 František Kolář, Axel Industries
Na veletrhu se nám moc líbilo. Po laické neděli náš stánek ovládla odborná veřejnost, a to jsme potřebovali.
 Petr Zaoral, rodinný statek Čabová
Jsme spokojeni, naše Ginger vyhrála Miss sympatii a prezentovali jsme zde A2 mléko. Z něj jsme točili pro návštěvníky zmrzlinu, o kterou 
byl opravdu velký zájem.
 Dušan Kořínek, Schaumann
Moc jsme se těšili na fyzické setkání s chovateli, my se s nimi sice potkáváme, ale tady přišli oni za námi. A o to nám šlo.
 Jaromír Bubík, DeLaval
Na veletrh jsme dorazili s řadou žhavých novinek, byli jsme zde naposledy před dvěma lety a farmáři a atmosféra, která zde je, nám 
opravdu chyběla. Věříme, že se nám díky účasti zde zvýší i prodeje!
 Martin Haitl, Mikrop Čebín
Náš stánek na veletrhu byl frekventovaný, trvale obsazený a plně vytížený. Také jsme zde pro naše zákazníky vytvořili zázemí, kde se 
mohli přijít občerstvit.
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Příští ročník veletrhů 
zaměřených na chov hospodářských zvířat a myslivost 

se uskuteční v roce 2023

LIVE
STOCK
VÝSTAVA
ZVÍŘAT

VÝSTAVA
MYSLIVOSTI

LIVE
STOCK
VÝSTAVA
ZVÍŘAT

VÝSTAVA
MYSLIVOSTI

LIVE
STOCK
VÝSTAVA
ZVÍŘAT

VÝSTAVA
MYSLIVOSTI


