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Země živitelka - 44. ročník, podtitul: Cesta zemědělstvím 

 
k 16. 8. 2017: 
počet vystavovatelů:  547 ( v roce 2016: 505) 
zúčastněné země:  Česká republika, Bělorusko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Ghana, Indie, Irsko      
(22)    Itálie, Japonsko, Litva, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rakousko, Rusko, 
    Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spojené
    státy americké  
 
výstavní plocha:    
rozloha areálu:   cca 25 ha 
obsazeno výstavou:  cca 15 ha 
zbytek areálu:   parkovací plochy, zeleň 

výstavní plocha rozšířena oproti roku 2016 cca o 10 000 m2 
 
„Země živitelka je jednou z nejdůležitějších akcí, která propaguje dobrou práci českých a moravských zemědělců           

a potravinářů a seznamuje s ní i veřejnost. Výstava také ukazuje, jak pestré zemědělství je,  kolik různých oborů             

a pracovních příležitostí nabízí. Zároveň je místem, kde je možné navázat nová obchodní partnerství, a místem, kde se 

návštěvníci výstavy mohou přesvědčit, jak nesmírně důležitým oborem zemědělství je,“ řekl ministr zemědělství 

Marian Jurečka.  

Aktuální ročník má podtitul Cesta zemědělstvím. Oproti minulým létům se zvětšila výstavní plocha téměř o 10 000 

m2 a zemědělské technice patří největší část areálu, zejména hlavní venkovní trasy a také pavilon Z.  

Jednotlivé zemědělské obory  mají své pavilony i vlastní program. Tradičně je zastoupena zemědělská technika           

a služby pro zemědělství, rostlinná a živočišná výroba, technologie, lesní a vodní hospodářství, ekologické 

zemědělství, myslivci, rybáři , včelaři i drobní chovatelé.  

„Letošní ročník bude v řadě věcí nový a přelomový. Země živitelka je rozdělena do 4 směrů: PESTROST OBORŮ, 

PODPORA B2B, VÝVOJ NAPŘÍČ DOBOU a ZÁŽITKOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ,“ uvedl Leoš Kutner, předseda představenstva       

a ředitel Výstaviště České Budějovice, a.s. 

NOVINKY ZEMĚ ŽIVITELKY 2017:  
- Dětský zemědělský svět: dětská farma, lesní pedagogika, naučná stezka, bohaté naučné aktivity pro děti  
- nové plochy po rekonstrukcích a revitalizaci 
- televizní studio TV živitelka: přenos rozhovorů s odborníky, vystavovateli a politiky 
- MYSLIVOST nabývá na významu a má svůj vlastní pavilon i program 
- spojení jihočeských zemědělských škol 
- větší program na Předvadišti díky rekonstrukci plochy 
 

1. PESTROST OBORŮ  

 

- tradiční vystavovatelé  
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- myslivost, rybářství, včelaři, drobní chovatelé, hospodářská zvířata 

-  potraviny a podpora zemědělství 

- zemědělské střední a vysoké školy 

- technologie, zemědělská družstva 

- podpora zemědělství 

 

2. PODPORA B2B  

 

- televizní studio TV Živitelka 

- prostory k B2B jednáním 

 

3. VÝVOJ NAPŘÍČ DOBOU  

 

- komplexní prezentace zemědělství od historie po současné trendy a novinky  

- přednášky a semináře 

- Zlatý klas 

- exponát Národního zemědělského muzea, parní oračka Přemysl  

- nejvýkonnější sklízecí mlátička CR10.90 

 

4. ZÁŽITKOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ  

 

DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT – interaktivní průvodce pro děti, zemědělství formou hry a poznávání 

- dětská farma, naučná stezka, naučný stánek, lesní pedagogika 

 

slavnostní zahájení:  24. 8. 2017, Pivovarská zahrada, pódium 10:00 – 11:00 hodin  
 
úvodní slovo:   Leoš KUTNER, ředitel Výstaviště České Budějovice, a.s.  

Marian JUREČKA, ministr zemědělství  
hosté (na pódiu):  Miloš ZEMAN, prezident republiky  

Václav KLAUS, bývalý prezident republiky  
Milan ŠTĚCH, předseda Senátu PSP ČR  
Jan BARTOŠEK, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje  
Jiří SVOBODA, primátor města České Budějovice  
Miroslav TOMAN, prezident PK ČR  
Zdeněk JANDEJSEK, prezident AK ČR  
Martin PÝCHA, předseda Zemědělského svazu  
Karel HAVLÍČEK, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR  
 

zahraniční delegace na Země živitelce:  
Zambie: ministryně zemědělství Dora Siliya s doprovodem, ministr živočišné výroby a rybného průmyslu Michael 
Katambo s doprovodem 
Slovenská republika: generální tajemník Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova Jaroslav Regec  s doprovodem 
Království Saúdské Arábie: Majed Al JUMAIEH, zástupce konzula, Velvyslanectví KSA v Praze 
IM Ázerbájdžán 
IM Republika Srbsko a Bosna a Hercegovina 
Kuba: Ministerstvo potravinářské výroby: ředitelka pro rozvoj a investice Caridad López Miranda a technický ředitel 
výzkumného a potravinářského institutu Carlos Eustaquio Pérez García 
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Běloruská republika: Valery Kurdyukov, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v České 
republice, Viktor Vladimirovič ŠEVCOV, obchodní a ekonomický rada Běloruské republiky v ČR 
 
 

PRAKTICKÉ INFORMACE: 

ředitel Výstaviště České Budějovice,a.s.  Ing. Leoš Kutner, MBA 
obchodní ředitel:     Václav POLAN, email: polan@vcb.cz  
vedoucí projektový manažer:   Mgr. Radka VÁCHOVÁ, tel: + 420 778 708 757,  

email: vachova@vcb.cz  
tiskové středisko:    Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ, tel: +420 770 143 439,  
      email: cenkova@vcb.cz 
fotograf:     Tomáš MIKLÍK, tel: + 420 778 730 855, email: miklik@vcb.cz 
  
termín konání výstavy:    24. – 29. srpna 2017  
otevírací doba:     čt – ne 9:00 – 18:00 hodin  

út 9:00 – 17:00 hodin  
 

online vstupenka:     zakoupení přes prodejní síť TICKETSTREAM  
 
 
 
 

www.zemezivitelka.cz 
Výstaviště České Budějovice, a.s. 

Husova 523, 370 21 České Budějovice 
 

email: info@vcb.cz 
tel: +420 387 714 911 

 
 
 

mailto:info@vcb.cz

