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Zůstaňte s námi v kontaktu!
Informace o akcích, novinkách
na Váš email:

Čitelně vyplněný kontaktní lístek vhoďte do schránky v infostánku 
Výstaviště České Budějovice, a.s. 

Souhlasím s využitím svých osobních údajů společností Výstaviště České Budějovice, a.s. a jejich marketingových partnerů 
dle účelu dalšího nabízení obchodu a služeb, a to až do odvolání tohoto souhlasu.

Spolupořadatelé

Odborní partneři

Mediální partneři

Hlavní mediální partner

Plakátovací plochy po celé ČR
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termín konání výstavy

24. – 29. srpna 2017
otevírací doba

čt – ne 9:00 – 18:00 hodin
út 9:00 – 17:00 hodin

otevřené brány pro vstup do areálu

brána č. 1, 2, 3 a od Tesca

vstupné:
plné vstupné    140 Kč
zlevněné vstupné  70 Kč
(děti ve věku 6 – 15 let, studenti do 26 let věku po 
předložení studentského průkazu, invalidé – ZTP, 
důchodci nad 70 let)
školní výpravy    30 Kč
rodinné vstupné   290 Kč
2- denní vstupné  200 Kč
ZDARMA děti do 6 let, invalidé s doprovo-
dem/ZTP-P, doprovod školních výprav, no-
vináři po předložení novinářského průkazu

online vstupenka:
zakoupení přes prodejní síť TICKETSTREAM
plné vstupné    120 Kč
zlevněné vstupné  60 Kč
(děti ve věku 6 – 15 let, studenti do 26 let věku po 
předložení studentského průkazu, invalidé – ZTP, 
důchodci nad 70 let)
rodinné vstupné   240 Kč
2-denní vstupné   160 Kč

parkování:
osobní auto 120 Kč/den
dodávka 180 Kč/den
motorka 60 Kč/den

parkování možné v čase:
24. – 28. srpna 8:30 – 18:30 hodin
29. srpna 8:30 – 17:30 hodin

Tyto ceny a časy jsou pouze na parkovacích 
plochách Výstaviště České Budějovice, a.s. 

Návštěvníkům Země živitelky doporučujeme využívat 
k parkování pouze parkovací plochy Výstaviště 
České Budějovice, a.s., popř. parkovací plochy na 
náplavce pod Dlouhým mostem, kde můžeme ga-
rantovat přijatelné ceny.

www.zemezivitelka.cz
Výstaviště České Budějovice, a.s., Husova 523, 370 21 České Budějovice

email: info@vcb.cz, tel: +420 387 714 911
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Úvodní slovo
Mariana Jurečky, ministra zemědělství

Vážení a milí návštěvníci,
vítám vás na již 44. mezinárodním agrosalo-
nu Země živitelka, na jedné z nejdůležitějších 
akcí, která propaguje dobrou práci českých 
a moravských zemědělců a potravinářů a 
seznamuje s ní i veřejnost. Tato událost ka-
ždoročně nabízí příležitost zhodnotit poma-
lu končící zemědělský rok. Dovolte mi využít 
této příležitosti k širšímu ohlédnutí za tím, 
co především jsme v našem resortu řešili. V 
posledních letech je to například sucho. Od 
roku 2012 do roku 2016 se podle klimatologů 
v naší republice vyskytlo 16 extrémů počasí, 
které poškodily zemědělství. Devětkrát z 16 
zmíněných extrémů to bylo právě sucho, dále 
povodně, mrazy a jarní mrazíky. Na Minister-
stvu jsme proto připravili soubor 12 dotačních 
programů na omezení následků sucha. Jde o 
programy s výhledem do roku 2033 a mezi 
vzájemně se doplňující opatření patří kromě 
jiných výsadba melioračních a zpevňujících 
dřevin, rozvoj závlahových zařízení, vodo-

vodů a kanalizací. Od 1. ledna 2018 se také 
změní podmínky pro zemědělce z hlediska 
daleko přísnějších nároků na to, jakým způ-
sobem mohou na půdě hospodařit právě s 
ohledem na ochranu zemědělské půdy před 
erozí.
Mezi naše nejdůležitější kroky v uplynulém 
období patří pomoc zemědělcům při pře-
konání krize v živočišné výrobě. Zavedli jsme 
také vratku spotřební daně za pohonné hmo-
ty, které zemědělci využili při hospodaření v 
živočišné výrobě, takzvanou zelenou naftu. 
Loni mohli chovatelé poprvé získat podporu 
na produkci vysoce jakostního mléka a lep-
ší podmínky v chovech hospodářských zví-
řat. Po krizi v mléčném sektoru v letech 2015 
a 2016 se podařilo držet stavy dojnic, rostla 
jejich užitkovost a také celkové stavy skotu. 
Konkrétně je podpora živočišné výroby pa-
trná například na počtu minimlékáren. Těch 
bylo v roce 2012 pouhých 33, letos už jich re-
gistrujeme 168. Znamená to, že se nám daří 
směřovat podporu k malým producentům. 
Těší mě, že jsme dokázali podpořit a změnit 
dlouhodobé nastavení zemědělství tak, aby-
chom podporovali především zemědělce, 
kteří dělají nějakou činnost s přidanou hod-
notou. Stejně jako to, že za poslední dva roky 
nám přibylo více než tisíc nových mladých 
začínajících zemědělců. A za úspěch považuji 
také zvýšení ochrany spotřebitelů.
Jsem si vědom, že zemědělci neprožívají jed-
noduché období a chci je ujistit, že si jejich 
práce nesmírně vážím.
Věřím, že tato výstava pomůže zemědělským 
a lesnickým podnikatelům navázat nová ob-
chodní partnerství, a že se návštěvníci výsta-
vy sami přesvědčí, jak nesmírně důležitým 
oborem zemědělství je.
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Úvodní slovo
Leoše Kutnera, předsedy představenstva a ředitele VČB

Vážení návštěvníci a vystavovatelé,
mezinárodní agrosalón Země živitelka je je-
dinou výstavou u nás, která zahrnuje celý ze-
mědělsko-potravinářský sektor. Každoročně 
Země živitelku navštíví přes 100 tisíc návštěv-
níků a účastní se stovky českých i zahranič-
ních vystavovatelů. 
44. ročník Země živitelky je v řadě věcí nový 
a přelomový, je prezentován 4 směry -  PES-
TROST OBORŮ, PODPORA B2B, VÝVOJ NA-
PŘÍČ DOBOU a ZÁŽITKOVÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. 
Jednotlivé zemědělské obory jsou prezento-
vány napříč celým areálem, mají své pavi-
lony i svůj vlastní program. Tradičně je za-
stoupena  zemědělská technika a služby pro 
zemědělství, rostlinná a živočišná výroba, 
technologie, lesní a vodní hospodářství, eko-
logické zemědělství, myslivci, rybáři , včelaři 
i drobní chovatelé.
Letos je naším cílem maximálně podpořit 
obchodní jednání a přispět k novým spolu-
pracím a novým obchodním příležitostem, 

nabídnout prostory a možnosti vzájemných 
setkání na Země živitelce. Budování nových 
obchodních vztahů mezi našimi vystavovateli  
a dalšími zájemci je pro nás jednou z klíčo-
vých priorit.
Letošní novinkou je živé televizní studio 
TV ŽIVITELKA. Denně bude přinášet zajímavé 
rozhovory s odborníky, prezentovat vystavo-
vatele, živě vysílat novinky a informace přímo 
z místa dění napříč celým areálem.
Komplexní prezentaci zemědělství od histo-
rie po současné trendy a novinky v oblasti 
výzkumu, nejnovější informace o dotač-
ní podpoře zemědělství v rámci aktuálních 
operačních programů poskytované během 
pořádaných seminářů a přednášek zahrnuje 
VÝVOJ NAPŘÍČ DOBOU. Národní zemědělské 
muzeum zapůjčilo opravdový unikát a jeden 
z nejvzácnějších exponátů naší zemědělské 
historie – pětadvacetitunovou parní orač-
ku Přemysl, nedílnou součástí Země živitelky 
je soutěž  o nejlepší vystavený exponát Zlatý 
klas, která probíhá pod odbornou garancí 
Ministerstva zemědělství ČR. 
Absolutní novinka letošního ročníku předsta-
vuje interaktivního průvodce pro malé i vel-
ké návštěvníky – DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT. 
Významná část areálu je vyhrazena pro na-
učnou stezku, dětský zemědělský koutek, dět-
skou farmu, lesní pedagogiku a další aktivi-
ty. Zážitkové zemědělství doplňují například 
i Národní dožínky nebo páteční vyhlášení ce-
lorepublikového Roku venkova.
Na předvadišti uvidíme Starokladrubské 
vranky, koně ze Zemského hřebčince Písek, 
speciální program budou mít tzv. mini horse.  
Koně jsou přestěhováni z dnes již nevyhovují-
cího pavilonu D8 do mobilních stájí, které jsou 
umístěny hned vedle předvadiště. Díky tomu-
to bude letos k vidění i více koní než tomu bylo 
v minulosti. Koně na předvadišti vystřídá skot, 
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Úvodní slovo
Leoše Kutnera, předsedy představenstva a ředitele VČB

hospodářská zvířata budou zastoupena i ov-
cemi, kozami nebo prasaty v přilehlých pavi-
lonech. Skot bude letos umístěn i na venkovní 
ploše v mobilních ohradách. Chybět nebude 
ani osel nebo nutrie.
NOVĚ jsme spustili i webové stránky 
www.zemezivitelka.cz, které jsou určeny 
nejen pro vystavovatele, ale také pro ná-
vštěvníky. Ti zde najdou program jednotlivých 

dnů, praktické informace týkající se parková-
ní, vstupného, otevírací doby atd.
To je jen krátký výčet z bohaté nabídky letoš-
ní Země živitelky. Vystavovatelům bych chtěl 
popřát úspěšnou výstavu, přínosná jednání, 
zajímavá setkání i obchodní příležitosti, ná-
vštěvníkům příjemně strávený čas a mnoho 
zážitků i inspirace.
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Záštity

Záštitu nad 44. ročníkem mezinárodního agrosalónu
Země živitelka 

udělili

Miloš Zeman
prezident České republiky

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství

Ing. Karla Šlechtová
ministryně pro místní rozvoj

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Ing. Jiří Svoboda
primátor města České Budějovice

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident Agrární komory ČR

Ing. Miroslav Toman
prezident Potravinářské komory ČR

Ing. Martin Pýcha
předseda Zemědělského svazu ČR

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor České zemědělské univerzity v Praze
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Program

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 44. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO  
AGROSALONU ZEMĚ ŽIVITELKA 2017
24. 8. 2017, Pivovarská zahrada, pódium
10:00 – 10:30 hodin
moderuje: Markéta JEŽKOVÁ, tisková mluvčí Mze
úvodní slovo: Leoš KUTNER, ředitel Výstaviště České Budějovice, a.s. 
   Marian JUREČKA, ministr zemědělství
hosté:   Miloš ZEMAN, prezident republiky
(na pódiu) 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 účast: generální tajemník Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova SR 
   Jaroslav Regec , Kuba: 2 ředitelé z Ministerstva potravinářské výroby, Zambie:  
   ministryně zemědělství Dora Siliya a min. živočišné výroby a rybného 
   průmyslu Katambo, Etiopie: ministr hospodářských zvířat a rybolovu Fikadu  
   Beyene, Ázerbajdžán: podnikatelská delegace, Valery Kurdyukov, mimořádný 
   a zplnomocněný velvyslanec Běloruské republiky v ČR

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN A CERTIFIKÁTŮ
24. 8. 2017, Pivovarská zahrada, pódium
10:30 hodin
„Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2017“
„Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního 
vývoje v roce 2017“
moderuje: Nikola BIRKLENOVÁ
předávají:  Milan ŠTĚCH, předseda Senátu PSP ČR 
   Marian JUREČKA, ministr zemědělství  
   Jan NEDĚLNÍK, předseda České akademie zemědělských věd

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ NÁRODNÍ ZNAČKY KVALITY 
„KLASA“
24. 8. 2017, pavilon T1, stánek SZIF, pódium Regionální potravina
12:15 hodin
moderuje: Nikola BIRKLENOVÁ
za účasti: „Kluci v akci“
předávají:  Marian JUREČKA, ministr zemědělství  
   Martin ŠEBESTYÁN, ředitel Státního zemědělského a intervenčního fondu
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Program

SETKÁNÍ MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ MARIANA JUREČKY S NOVINÁŘI
24. 8. 2017, pavilon T1, expozice Ministerstva zemědělství ČR
16:35 – 17:00 hodin

PŘEDÁVÁNÍ CEN NEJLEPŠÍM ŽIVNOSTNÍKŮM NA VENKOVĚ 
A PROFESNÍM SPOLKŮM - ROK VENKOVA 2017
25. 8. 2017, Pivovarská zahrada, pódium
15:00 – 15:45 hodin
garant:  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
moderuje: Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka AMSP

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NÁRODNÍCH DOŽÍNEK 2017
26. 8. 2017, Pivovarská zahrada, pódium
10:00 – 10:35 hodin
moderuje: Štěpánka DUCHKOVÁ
úvodní slovo: Leoš KUTNER, ředitel Výstaviště České Budějovice, a.s.
hosté:   Milan ŠTĚCH, předseda Senátu PSP ČR 
   Bohuslav SOBOTKA, předseda vlády ČR
   Marian JUREČKA, ministr zemědělství
   Zdeněk JANDEJSEK, prezident AK ČR
   Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje
   Jiří SVOBODA, primátor města České Budějovice

DEBATA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ 
PANA MARIANA JUREČKY S VEŘEJNOSTÍ
26. 8. 2017, Předvadiště
14:00 – 15:00 hodin
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Kulturní program
Pivovarská zahrada

Čtvrtek 24.8.
10:00 – 10:45 Slavnostní zahájení 44. ročníku výstavy za účasti nejvyšších představitelů státu 
   a vlády, slavnostní předání cen a certifikátů 
10:45 - 13:30 Šumavská osmička (jihočeská dechová kapela)
14:00 - 17:00 Otavanka (pošumavská dechová hudba)

Pátek 25.8.
„Den dechovky s Českým rozhlasem České Budějovice a Kubešovo hudebním vydavatelstvím“
Rok venkova 2017, pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

10:00 – 12:00 Horalka (dechová hudba z Domažlic)
12:00 – 14:30  Úhlavanka (pošumavská dechová hudba z Klatov)
12:00 – 13:00 Úhlavanka živě na 106,4 FM 
15:00 – 15:45 Rok venkova 2017: Předávání cen nejlepším živnostníkům na venkově 
   a profesním spolkům, za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky
15:45 - 16:30 Rok venkova 2017: „Talk show“ s Ivetou Toušlovou (autorka a dramaturgyně  
   Toulavé kamery) a Josefem Maršálem, připojena autogramiáda Toulavé kamery
16:30 – 18:00 Babouci (nejstarší jihočeská dechovka) 

Sobota 26.8.
„Národní dožínky“
9:20 Budvarka   
10:00 – 10:45 Slavnostní zahájení Národních dožínek 
10:50 Budvarka  
11:20 soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
11:30 Budvarka 
12:00 myslivecké okénko – členové Českomoravské myslivecké jednoty
12:20 Dechový orchestr Pralinka Praha
13:05 soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
13:15 Dechový orchestr Pralinka Praha
14:00 soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
14:10 Dechový orchestr Pralinka Praha
15:00 soutěž pro návštěvníky - časopis Zemědělec
15:10 Cimbálová muzika Jožky Šmukaře
16:10 rozloučení 
16:15 Cimbálová muzika Jožky Šmukaře

Moderuje: Štěpánka Duchková 
Program v Pivovarské zahradě pořádá Agrární komora ČR ve spolupráci s Výstavištěm České 
Budějovice, a.s. a agenturou Kristián production spol. s r.o., za dramaturgické podpory Jaro-
slava Šprongla.

Neděle 27.8.
10:00 - 13:30 Fryštácká Javořina (mladá dechová kapela ze Zlína)
14:00 - 17:00 Jižani (vítěz Zlaté křídlovky 2012)
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Kulturní program
Pivovarská zahrada

Pondělí 28.8.
10:00 - 13:30 Pernštejnka (dechová hudba z Pardubic)
14:00 - 17:00 Dubňanka (dechová kapela z Moravy)

Úterý 29.8.
10:00 - 17:00 Babouci (nejstarší jihočeská dechovka)

Spolupořadatelem programu je Agentura 11 PM.

Změna programu vyhrazena!
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Odborný program
Předvadiště

Pořadatelé ukázek:
 - SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby n/Labem
 - Jihočeský chovatel a.s. ve spolupráci s Reprogenem a.s. a Sdružením jihočeských
  chovatelů hospodářských zvířat
 - Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.
 - Jihočeský svaz chovatelů koní

Čtvrtek 24.8.
Předvádění plemenných koní (Starokladrubské vranky)
10:00 - 11:00 - ukázka jízdárny a poslušnosti
14:00 - 15:00 - jezdecké hry
16:00 - 17:00 - ukázka výcvikové hodiny žáků
Předvádění plemenných krav
11:00 - 12:30 
Přehlídka Jihočeského svazu chovatelů koní
12:30 - 14:00 - zápřež chladnokrevníků, western riding, tepl. pod sedlem, show jumping 
    mini horse
Přehlídka plemen ovcí a koz / Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi 
15:00 - 16:00 

Pátek 25.8.
Předvádění plemenných koní (Starokladrubské vranky)
10:00 - 11:00 - ukázka jízdárny a poslušnosti
14:00 - 15:00 - jezdecké hry
16:00 - 17:00 - ukázka výcvikové hodiny žáků
Předvádění plemenných krav
11:00 - 12:30 
Přehlídka Jihočeského svazu chovatelů koní
12:30 - 14:00 - zápřež chladnokrevníků, western riding, tepl. pod sedlem, show jumping 
    mini horse
Přehlídka plemen ovcí a koz / Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi 
15:00 - 16:00 
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Odborný program
Předvadiště

Sobota 26.8.
Debata ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky s veřejností
14:00 - 15:00
Předvádění plemenných koní (Starokladrubské vranky)
10:00 - 11:00 - ukázka jízdárny a poslušnosti
15:00 - 16:00 - ukázka výcvikové hodiny žáků
Předvádění plemenných krav
11:00 - 12:30 
Přehlídka Jihočeského svazu chovatelů koní
12:30 - 14:00 - zápřež chladnokrevníků, western riding, tepl. pod sedlem, show jumping 
    mini horse
Přehlídka plemen ovcí a koz / Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi 
16:00 - 17:00 

Neděle 27.8.
10:00 – 12:00 – nákupní trh plemenných beranů a kozlů
12:00 – 13:00 – národní šampionát plemene Zwarbles 
13:00 – 13:30 – ukázky stříhání ovcí
13:30 – 14:00 – ukázky dojení koz
14:00 – 14:30 – ukázky stříhání ovcí 
14:30 – 15:00 – ukázky dojení koz 
15:00 – 16:00 – ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi 
16:00 – 17:00 – předvádění plemenných koní na ruce
Po celý den: ukázky zpracování vlny a prodej ovčích výrobků

Pondělí 28.8.
Předvádění plemenných koní
10:00 – 11:00 – předvádění plemenných koní na ruce
13:00 – 14:30 – zápřež chladnokrevníků, western riding, tepl. pod sedlem, show jumping 
    mini horse
Přehlídka plemen ovcí a koz / Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi 
15:00 – 16:00 

Úterý 29.8.
Předvádění plemenných koní
10:00 – 11:00 – předvádění plemenných koní na ruce
12:30 – 14:00 – zápřež chladnokrevníků, western riding, tepl. pod sedlem, show jumping 
    mini horse

Přehlídka plemen ovcí a koz / Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi 
11:00 – 12:00 

Změna programu vyhrazena!
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Doprovodný program
Pro děti

Dětský zemědělský svět - venkovní plocha č. 117

Den zdraví – sobota 26. 8. 2017
9.00 – 16.00 - Den zdraví – promo akce pro spotřebitele, informační stánek, 4 stanoviště                 
    „Za tajemstvím potravin“, testy pro děti včetně drobných cen, 
    organizuje Ministerstvo zemědělství, Sekce potravinářských výrob – Úřad 
    pro potraviny, Odbor bezpečnosti potravin 
10.00 – 11.00 - Hudebně zábavný pořad: duo Vanda a Standa na téma zdravá výživa 
    a bezpečnost potravin 
13.00 – 14.00 - Hudebně zábavný pořad: duo Vanda a Standa na téma zdravá výživa 
    a bezpečnost potravin 

Lesní pedagogika – každý den 9.00 – 18.00 hod. (kromě soboty)
Ukázky lesní pedagogiky - jak se poznají obyvatelé lesa podle jejich pobytových znamení, 
seznámení s činnostmi v lese, možnost vyzkoušet si práci těžaře a historické plavení dříví 
s vlastnoručně vyrobeným vorem, jaké lesní byliny jsou vhodné pro výrobu zdravého a osvěžu-
jícího nápoje, překvapení pro děti v podobě drobných dárků. Organizuje Ministerstvo země-
dělství, Sekce lesního hospodářství

Zemědělství žije! – každý den 9.00 – 18.00 hod.
Bohatá nabídka aktivit pro děti - poznávání sušených plodin, semen, obrázků zvířat, země-
dělské techniky, traktorů a plemen zvířat, přiřazování potravin k obrázkům plodin a zvířat, 
z nichž vznikají, ukázka krmiv, poznávání po čichu a hmatu, skládání puzzle – druhy mas, 
model stáje pro skot, dojení na trenažéru. Naučná stezka s 10 stanovišti - zemědělství, potra-
vinářství, mechanizace, rostlinná výroba, chov prasat, ovcí a koz, dojného a masného skotu, 
drůbeže a koní. Organizuje Zemědělský svaz ČR

Zemědělství v číslech – každý den 9.00 – 18.00 hod.
Zábava pro nejmenší návštěvníky. Organizuje Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Skákací hrad – každý den 9.00 – 18.00 hod.
Zapůjčilo Zařízení služeb Mze s.p.o.

Dětská farma - venkovní plocha č. 117 
čtvrtek 24. 8. – neděle 27. 8. 2017, 10.00 – 16.00 hod.
 • 10 atraktivních farmářských stanovišť
 • Losování o ceny každý den
 • Zmrzlina a svačina pro všechny děti zdarma
 • Grilování buřtíků a pečený chleba pro všechny

Road show Jižní Čechy pohodové – Amfiteátr
každý den 9.00 – 18.00 hod.
Organizuje Jihočeská centrála cestovního ruchu
 • Jezte a pijte: ochutnávky potravin oceněných regionální značkou Chutná hezky. Jihočesky
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Doprovodný program
Pro děti

 • Pohodový venkov: jihočeská zahrádka, farma
 • Jihočeský oddech: video zóna, virtuální realita, dětský koutek, FOTOpoint Vltava
 • Aktivní pohoda: sportovní aktivity, skákací hrad

Poznáte národní plemena hospodářských zvířat? - areál Výstaviště 
čtvrtek 24. 8. – neděle 27. 8. 2017, 9.00 – 18.00 hod.
Projděte se svými dětmi stezku, v expozicích se zvířaty je připraveno 7 stanovišť. Na každém 
stanovišti je prezentační stojan s číslem stanoviště, informací o národním plemeni 
a testovou otázkou. Odpovědi doplňte do křížovky, kterou obdržíte společně se zakoupenou 
vstupenkou. V cíli stezky v pavilonu D3 na vás čeká malá odměna!  Organizuje Výzkumný ústav 
živočišné výroby, v.v.i.

Jihočeské zemědělské školství - Pavilon G
každý den 9.00 – 18.00 hod.
Prezentace škol, odborné poradny
  

 Změna programu vyhrazena!
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Odborný doprovodný program

Čtvrtek  24.8. 

Pivovarská zahrada - pódium
10:00 - Slavnostní zahájení 44. ročníku výstavy za účasti nejvyšších představitelů státu a vlády 
10:30 - Slavnostní předání cen a certifikátů:
  Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2017
  Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu 
  a experimentálního vývoje v roce 2017

Pavilon Z – 1. patro 
 9:00 - 17:00 - Odborný seminář Svazu pekařů a cukrářů v ČR
   - Výstava dodavatelů strojů, surovin a služeb pro pekárny a cukrárny
 9:00 - 13:00 - Salon SocInGr, pořádá Area Viva, z.s.
13:00 - 18:00 - Proexportní seminář Sekce zemědělských komodit, zahraničních vztahů 
    a ekologického zemědělství „Aktivity Mze v oblasti podpory agrárního 
    exportu do třetích zemí“, pořádá MZe ČR

Pavilon T1
12:15 - Slavnostní předávání certifikátů národní značky kvality KLASA, stánek SZIF, 
  podium Regionální potravina
16:00 - 16:30 - Tisková konference za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky 
    na téma Data k zemědělství ČSÚ, místnost v T1,1. patro
9:00 - 17:00 - Soutěž „O nejhezčí dožínkový koláč 2017“

Pavilon R2
15:00 - 16:00 - Seminář na téma „Smart Barley aneb přínos inovativních informačních 
    technologií pro výrobu sladovnického ječmene“, 
    pořádá Anheuser-Busch InBev

Pátek 25.8. 
Pavilon Z – 1. patro
9:00 - 13:00 - „Aktuální novinky z oblasti legislativy, zakázek a dalších oblastí pro 
    zemědělskou veřejnost“, pořádá MZe ČR, Sekce správní
9:00 - 13:00 - Seminář společnosti DOTin s.r.o. na téma: „Dotace tím správným směrem!“
9:00 - 13:00 - 10. ročník mezinárodního semináře „Moderní technologie v zemědělství“, 
    pořádá Obchodní zastoupení Ruské federace v ČR ve spolupráci 
    s Agrární komorou ČR a Obchodní a průmyslovou komorou RF
 9:30 - 13:00 - Seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR“, pořádá Ministerstvo 
    pro místní rozvoj ČR a Spolek pro obnovu venkova
10:00 - 12:30 - Jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR za účasti 
    ministra zemědělství ČR. Neveřejné.
13:30 - 15:00 - Tisková konference Agrární komory ČR k aktuálním otázkám zemědělství  
    a k výsledkům sklizně 
13:50 - 14:50 - Jednání Sboru poradců pana ministra Ing. Mariana Jurečky,
    pořádá Mze ČR, Odbor strategie a trvale udržitelného rozvoje. Neveřejné.
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Odborný doprovodný program

13:00 - 15:30 - Diskusní seminář za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky na téma:
       „Perspektivy českého potravinářství“, pořádá MZe ČR, Sekce potravinářských  
    výrob - Úřad pro potraviny
14:00 - 18:00 - Diskusní fórum „Ovoce 2017“, pořádá Unie ovocnářů jižních 
    a západních Čech z.s.
14:00 - 16:30 - „5. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020“ se zaměřením  
    na obecné podmínky PRV a příjmu žádostí a jednotlivé operace vyhlašované  
    ve 5. kole příjmu žádostí, pořádá MZe ČR. Vstup pouze pro předem 
    přihlášené účastníky.

Pivovarská zahrada
15:00 - 15:45 - Předávání cen nejlepším živnostníkům na venkově a profesním spolkům: 
    Rok venkova 2017, za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, 
    pořádá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
15:45 - 16:30 - Rok venkova 2017: „Talk show“ s Ivetou Toušlovou (autorka a drama  
    turgyně Toulavé kamery) a Josefem Maršálem, pořádá Asociace 
    malých a středních podniků a živnostníků ČR. Po skončení pořadu následuje  
    autogramiáda Ivety Toušlové.

Pavilon R1  
Den lesa a myslivosti, organizuje Česká technologická platforma lesního hospodářství a nava-
zujících průmyslových odvětví

 9.30 - 10.00 - Krušné hory jak je možná neznáte     
10.00 - 10.30 - Historie loveckého a lesnického personálu     
10.30 - 11.00 - Lesní pedagogika         
11.00 - 11.30 - Ukázky lovecké kynologie      
11.30 - 12.00 - 50 let organizovaného sokolnictví v ČR    
12.00 - 13.00 - Osobnost Josefa Vágnera – komentované promítání                             
13.00 - 13.30 - Představení osobnosti:  Dominik Hašek – od hokeje k lesu             
13.30 - 14.00 - Alexandr Pospíšil, umělecký nožíř, rytec a puškař, výstava nožů 
    a ukázky prací   
14.00 - 14.30 - Lékárna v lese
14.30 - 15.00 - Krušné hory jak je možná neznáte
15.00 - 15.30 - Činnost Klubu českých turistů a jeho spolupráce s Lesy ČR           
15.30 - 16.00 - Představení osobnosti:  Dominik Hašek – od hokeje k lesu             
16.00 - 16.30 - Lékárna v lese       
            
Pavilon R3 – zázemí
10:00 - 14:00 - Celostátní síť pro venkov -  setkání partnerů Jihočeský a Plzeňský kraj.
    Neveřejné.
10:00 - 12:00 - Česká zemědělská společnost   - setkání. Neveřejné.
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Odborný doprovodný program

Sobota 26.8. – Národní dožínky
Pivovarská zahrada
10:00 - Slavnostní zahájení Národních dožínek za účasti nejvyšších představitelů státu a vlády

Pavilon Z – 1. patro 
150 organizovaného včelařství na Českobudějovicku, organizuje Český svaz včelařů, z.s., 
okresní organizace České Budějovice 

10:00 - 12:00 - Přednáška Ing. Václava Kříže na téma „Racionalizace v oboru včelařském“
14:00 - 17:00 - Slavnostní zasedání u příležitosti výročí a přednáška Ing. Dalibora Titěry, CSc.       
    na téma „Historie v českém včelařství“

Předvadiště
14:00 - 15:00 - Debata ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky s veřejností

Venkovní plocha č. 101
9:00 - 16:00 - finálový závod Česká sekyra 2017 v házení oboustrannou sekyrou na terč,  
    organizuje Český dřevorubec z.s.

Pondělí 28.8. 
Pavilon Z – 1. patro
 9:00 - 16:00 - „Den společnosti Agroteam“
 9:00 - 13:00 - Seminář společnosti Mráz Agro CZ, s.r.o. na téma „Využití vedlejších 
    produktů potravinářství a další moderní trendy v zemědělství“
10:00 - 14:00 - Konference o budoucnosti českého zemědělství a potravinářství,
    organizuje Agrární komora ČR
10:00 - 14:00 - Seminář na téma „Stromy v krajině“, organizuje Spolek pro obnovu
    venkova ČR

Den s ÚZEI, Ústav zemědělské ekonomiky a informací
10:00 - 11:00 - Zemědělské poradenství. Krátká prezentace jak se stát poradcem
    a jak poradce využívat 
11:00 - 12:00 - Nutridatabáze (databáze složení potravin ČR) a výpočet výživové
    hodnoty potravin
12:00 - 13:00 - Současné a budoucí změny Společné zemědělské politiky
13:00 - 14:00 - Aktuální trendy na trhu s půdou
14:00 - 15:00 - Význam regionálních značek pro výrobce a spotřebitele
15:00 - 16:00 - Sledování ekonomických výsledků ekologického zemědělství ČR 
16:00 - 17:00 - Využití databáze FADN na národní úrovni pro hodnocení zemědělské
    politiky i pro management zemědělských podniků
17:00 - 18:00 - Mezinárodní srovnání ekonomických výsledků zemědělských podniků v síti FADN

Pavilon R3 – zázemí
10:00 - 12:00 - Představenstvo Regionální agrární komory  JK. Neveřejné.
13:30 - 16:30 - Porada vedoucích pracovníků ROSZIF České Budějovice. Neveřejné.
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Úterý 29.8. 
Pavilon Z – 1. patro 
10:00 - 12:00 - Školská komise Agrární komory ČR. Neveřejné.
10:00 - 13:00 - Myslivecká komise Agrární komory ČR. Neveřejné.

Pavilon R3 – zázemí
10:00 - 12:00 - Představenstvo Okresní agrární komory České Budějovice. Neveřejné.
12:00 - 14:00 - Celostátní porada KIS. Neveřejné.      

     Změna programu vyhrazena!
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Zemědělská technika
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNICE patří největší část areálu, zejména hlavní venkovní trasy Země živi-
telky a také pavilon Z. Představí se tradiční značky a špičky svého oboru, které k zemědělské 
technice už dlouhá léta patří. Vystaveny jsou nejnovější traktory, secí technika, rozmetadla, 
manipulační technika, stroje na zpracování půdy apod. Zároveň například stroje vyrobené 
v Chorvatsku nebo Bělorusku.

Myslivost
R1, pátek 25. 8. – DEN MYSLIVOSTI
MYSLIVOST v letošním roce znovu nabývá na významu a jsme rádi, že myslivcům patří nejen 
celý pavilon R1, ale také pátek 25. srpna bude celý věnovaný MYSLIVOSTI, kdy proběhne 
specializovaný odborný program za účasti mnoha odborníků. Hostem bude známý bývalý 
hokejista Dominik Hašek, který přesedlal od hokeje k lesu.
Mezi hlavní vystavovatele patří např. Českomoravská myslivecká jednota, Česká technologic-
ká platforma lesního hospodářství, Banner a další.
Českomoravská myslivecká jednota prezentuje výstavu unikátních mysliveckých trofejí.
V rámci pátečního programu bude komentované promítání životopisného filmu o JOSEFU 
VÁGNEROVI. 
Legendární lesník, lovec a především zakladatel unikátní SAFARI ZOO ve Dvoře Králové nad 
Labem je trvalou inspirací pro všechny, kterým učarovala Afrika. 
Za odbornou, vědeckou a publikační činnost obdržel řadu ocenění. Vydal cca 25 knih v češtině 
a slovenštině včetně překladů, publikoval více jak 50 prací v různých vědeckých časopisech 
doma i v zahraničí, přednášel na mezinárodních sympoziích v zahraničí, zveřejnil přes 200 
článků v novinách, týdenících a časopisech. 

Pestrost oborů
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Rybářství
R3, neděle 27. srpna – DEN RYBÁŘSTVÍ
RYBÁŘSTVÍ je v pavilonu R3, kde má Český rybářský svaz 
svou expozici. Nejen odborníci, ale i fanoušci rybolovu zde 
načerpají inspiraci, vyzkouší si lov ryb na trenažéru, vybe-
rou si nové sportovní rybářské potřeby a Fakulta rybářství 
a ochrany vod s sebou na Země živitelku přiváží raky České 
republiky.
Mezi hlavní vystavovatele patří například Rybářský svaz, 
Rybářství Třeboň, Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 
(nově též rybí občerstvení), Interier aj. Pro rybáře je též připraven nedělní den, kdy proběhne 
odborný program.

Potraviny a podpora zemědělství
T1, Z – 1. patro, 24. srpna – DEN ČESKÝCH PEKAŘŮ 
A CUKRÁŘŮ

Pavilon T1 je místem prezentace POTRAVIN A PODPORY 
ZEMĚDĚLSTVÍ. 
Státní zemědělský intervenční fond představí národní 
značku kvality potravin KLASA, kterou si  zaslouží jen ty 
nejkvalitnější potravinářské a zemědělské výrobky,
a značku Regionální potravina, kterou uděluje Minister-
stvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo po-
travinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích.

Potraviny zde doplní Vinařský fond, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Ústecký kraj, Ovocnářská 
a Zelinářská unie aj.

PAVILON T1
24. 8.    KLUCI V AKCI – kuchařská show, vaříme z regionálních potravin, několik 
   hodinových vstupů, autogramiáda
25. - 27. 8.  PETR ŠÍMA – kuchařská show
   2x denně, ochutnávka pokrmů z Regionálních potravin
28. a 29. 8. vystoupení DUDÁCKÉ KAPELY
SOUTĚŽE:
pití mléka na čas, soutěž o nejlepší bramborový salát, soutěž v pojídání párků, kolo štěstí, 
vědomostní soutěže s losováním o koš Regionálních potravin, ochutnávky vítězných potravin
prezentace výrobků

PAVILON Z, 1. patro 24. 8. 2017
Odborný seminář Svazu pekařů a cukrářů v ČR
Výstava dodavatelů strojů, surovin a služeb pro pekárny a cukrárny
Soutěž „O nejhezčí dožínkový koláč 2017“ (pavilon Z a pavilon T1)

Pestrost oborů
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Zemědělské střední a vysoké školy
R3
V rámci kategorie PESTROST OBORŮ se představí i zemědělské střední a vysoké školy. V 
pavilonu R3 je to například Česká zemědělská univerzita, Jihočeská univerzita a Mendelova 
univerzita v Brně.  SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická z Českých Budějovic má 
svůj vlastní samostatný pavilon – pavilon sítotisku.

Další novinkou je spojení jihočeských země-
dělských škol, kterým je věnovaný celý pavilon, 
kde je společná expozice SOŠ VETERINÁRNÍ, 
MECHANIZAČNÍ A ZAHRADNICKÉ a dalších 
jihočeských zemědělských škol. 
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická 
vystavuje řadu zajímavých exponátů. Jedním z 
nich je motorová brzda, což je jedinečné zaří-
zení, které umožní zjistit točivý moment, výkon a 
okamžitou spotřebu paliva u libovolného trakto-
ru do výkonu motoru 500 kw. Měření je prová-
děno přes vývodový hřídel traktoru. Naměření 
výkonových parametrů je důležitý signál pro 
stanovení potřeby opravy traktoru, nebo jako informace o kvalitě provedené opravy traktoru.
Vystaven je i Zetor 20 11. Jedná se o traktor, který byl nejmenší z ucelené řady Zetor Major. 
Traktory první unifikované řady Zetor 20 11, 30 11 a 40 11 byly ve své době vzniku /cca 1965/ na 
špičce světové úrovně, zejména použitím systému regulační hydrauliky a stavebnicové kon-
strukci. Tato řada traktorů v řadě zemí světa vytvořila synonymum  TRAKTOR- ZETOR.
Návštěvníci si mohou prohlédnout i Deutz Fahr upravený speciálně pro autoškolu - současný 
moderní traktor využívaný pro potřeby autoškoly, ale i případné zájemce z řad veřejnosti. Je to 
jeden z mála autoškolových traktorů v ČR mimo tradiční značku Zetor.
K dispozici pro zájemce je v pavilonu veterinární a zahradnická poradna, 3D tisk, ukázky agility 
nebo aranžování květin.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA  má v rámci své expozice střelecký trenažér, ukázky z hygieny potra-
vin i vlastní minipivovar.

Včelaři
B4 - expozice, sobota 26. srpna – DEN VČELAŘŮ, pavilon Z, 1. patro
Prostor v pavilonu B4 mají VČELAŘI, kde se kromě Českého svazu včelařů představí nově 
i Pracovní společnost nástavkových včelařů. Zároveň je včelařům věnován celý sobotní den, 
kdy v pavilonu Z bude nově probíhat diskuzní seminář 150 let organizovaného včelařství na 
Českobudějovicku. 

Pestrost oborů
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V expozici Pracovní společnost nástavkových včelařů bude:
• poradenská činnost pro začínající včelaře
• informace jak předcházet včelím nemocem

 (monitoring, terapie)
• ochutnávka druhových medů
• moderní nástavkové úly
• včelařské vzdělávání
• mikroskopie včely
• včelařské publikace
• časopis Moderní včelař

Drobní chovatelé
H
DROBNÍ CHOVATELÉ jsou již tradičně v pavilonu H, kde je 
pro letošní ročník expozice králíků, slepic, holubů atd. ve 
větším rozsahu než loni. Každoroční tradiční „Králičí hop“ 
probíhá během celé výstavy.

Hospodářská zvířata
D1 – D3, předvadiště

Pavilony D1 - 3 včetně předvadiště jsou vyčleněny pro  
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA. Letos se můžeme těšit na Starokladrub-
ské vranky, ale i koně ze Zemského hřebčince Písek. 
Starokladrubský kůň je opravdovým světovým unikátem jak pro 
svůj původ, tak i jako ukázka úspěšné chovatelské práce, díky níž se 
podařilo vzkřísit ojedinělé původní české plemeno.
Koně na předvadišti vystřídá skot, hospodářská zvířata jsou zastou-
pena i ovcemi, kozami nebo prasaty v přilehlých pavilonech. Skot je 
umístěn i na venkovní ploše v mobilních ohradách. 
V neděli proběhne OVČÁCKÝ DEN včetně národního šampionátu, 
probíhat budou ukázky dojení koz, stříhání ovcí apod.
Novinkou jsou nutrie a tzv. mini horse se speciálním programem.

Technologie, zemědělská družstva
B1, E1, volné plochy
V pavilonu B1 se prezentují TECHNOLOGIE, v E1 zemědělská družstva. Souběžně probíhá 
i Mezinárodní výstava družstevnictví a výstava Ekostyl, která zahrnuje vše od alternativních 
zdrojů energie, ekologické technologie, ekologické způsoby vytápění až po péči o zdraví  
a zdravý životní styl. 
 
EKOSTYL

• komunální a úklidová technika
• ekologicky šetrné výrobky
• alternativní zdroje energie

Pestrost oborů
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• péče o zdraví a zdravý životní styl
• vytápění
• tvorba a ochrana životního prostředí
• ekologické technologie
• alternativní zdroje energie
• ekologické způsoby vytápění
• biomasy
• peletky

Podpora zemědělství
Z, T1

Do kategorie PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ řadíme zejména expozici MINISTERSTVA ZEMĚDĚL-
STVÍ, několik dalších vládních a nevládních organizací a také velké množství bankovních institucí. 
Zejména Ministerstvo zemědělství a Agrární komora mají připravený velmi bohatý odborný 
program, který probíhá po celou dobu výstavy primárně v pavilonu Z. 
Ministerstvo zemědělství se už tradičně zúčastňuje výstavy Země živitelka prezentací úřadu 
a podřízených organizací. 44. mezinárodní agrosalón je opět pod záštitou ministra zemědělství 
Mariana Jurečky.
V letošním roce má svou oficiální expozici v pavilonu T na ploše 100 m2. Realizátorem atypického 
moderního stánku v barvách loga MZe je firma MLT, s.r.o. 
Součástí expozice je prezentace odborných útvarů Ministerstva zemědělství:
Sekce 1. náměstka ministra – správní sekce: Sociální zemědělství, Sekce zemědělských komodit 
a ekologického zemědělství – Odbor živočišných komodit, Odbor rostlinných komodit, Odbor 
environmentální a ekologického zemědělství, Sekce lesního hospodářství, Oddělení ochrany 
půdy, Sekce pro společnou rybářskou a zemědělskou politiku, Sekce potravinářských výrob – 
Úřad pro potraviny, Odbor vzdělávání výzkumu a poradenství.
Dále se informačními pulty zúčastní následující oborové instituce: Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Svaz pěstitelů chmele ČR, Státní 
pozemkový úřad ČR, Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Česká akademie zemědělských 
věd, Česká plemenářská inspekce.
Všechny organizace poskytují odborné informace veřejnosti včetně informačních materiálů, 
ÚKZUZ i poradenství v ochraně rostlin a prezentaci chorob a škůdců.
Národní zemědělské muzeum má letos samostatnou expozici tzv. mobilního muzea“.
Na stánku MZe probíhá soutěž v dojení mléka na simulátoru dojení krávy, pro děti i dospělé je 
připraven vědomostní kvíz s tematikou zemědělství.
Na volné ploše MZe se v rámci Zážitkového dětského centra prezentuje Odbor bezpečnosti 
potravin promo akcí Den zdraví. V sobotu 26. 8. 2017 bude k dispozici informační stánek Centra 
bezpečnosti potravin a 4 poznávací stanoviště „Za tajemstvím potravin“. 
V ostatní dny nechybí Sekce lesního hospodářství s oblíbenou Lesní pedagogikou, s tematickými 
soutěžemi pro děti, které se tak zábavnou formou můžou seznámit s lesnickou tematikou, po-
znávat lesní dřeviny, lesní zvěř, lesní plody apod.



31

VÝVOJ
NAPŘÍČ
DOBOU



32

Vývoj napříč dobou je komplexní prezentací zemědělství od historie po současné trendy  
a novinky v oblasti výzkumu, nejnovější informace o dotační podpoře zemědělství v rámci 
aktuálních operačních programů poskytované během pořádaných seminářů a přednášek.

Vývoj napříč dobou

Parní oračka PŘEMYSL, Národní zemědělské muzeum
Z – parní oračka, C1 - NZM
Národní zemědělské muzeum zapůjčilo na letošní Země živitelku opravdový unikát a jeden 
z nejvzácnějších exponátů naší zemědělské historie – pětadvacetitunovou parní oračku 
Přemysl. Je to stroj firmy John Fowler z Anglie, vyrobený v roce 1906, dlouhý 7,5 m a spolu s ním 
je vystaven i historický pluh. Od 70. let 19. stolení byla parní orba rozšířena po celém území 
Čech a jsme rádi, že tento historický skvost můžeme našim návštěvníkům ukázat. 

Orba probíhala tak, že na každou stranu pole se postavila jedna lokomobila, mezi ně se 
umístil orací pluh a vše se propojilo ocelovým lanem. Jedna z lokomobil vždy k sobě pluh 
navíjela a druhá odvíjela. Jakmile pluh dooral až k lokomobile, která ho k sobě navíjela, tak 
byla brázda doorána. V ten okamžik tato lokomobila zatroubila, popojela o kousek dopře-
du, pluh se převrátil, aby mohl orat na druhou stranu a navíjet si ho začala lokomobila na 
druhé straně. Takto se postupovalo stále dopředu, parní oračky vždy o brázdu popojížděly 
a brzy bylo zoráno celé pole.

Dostat tento unikát do Českých Budějovic bylo velmi složité vzhledem k hmotnosti oračky. 
O převoz i složení se staral tým plný odborníků a velké poděkování zde patří Národnímu ze-
mědělskému muzeu v Čáslavy. 

Na společné expozici s Národním zemědělským muzeem se podílí i Muzeum lesnictví, mysli-
vosti a rybářství Loveckého zámku Ohrada z Hluboké nad Vltavou, budou probíhat workshopy 
a programy pro děti.

Parní oračka Fowler    
rok výroby 1906

Rozměry:
Délka     7,5 m
Výška     4,3 m
Výška se sklopeným komínem 3,52 m
Šířka     2,47 m
Rozvor    4,52 m
Rozchod předních kol  2,05 m
Rozchod zadních kol  2,2 m
Průměr předního kola  1,64
Průměr zadního kola  2,140
Předpokládaná hmotnost 25 tun 

Pluh
Délka     10,5 m
Výška     3 m
Šířka     2,7 m
Rozchod    2,1 m
Předpokládaná hmotnost  4 t
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Vývoj napříč dobou

Odborný doprovodný program
Z, 1. patro
Odborný doprovodný program  nabízí široké spektrum seminářů, přednášek a diskuzních fór. 
Zde se představí jednotlivé svazy, spolky, dodavatelé i vystavovatelé. Odborné přednášky 
a semináře připravilo zejména Ministerstvo zemědělství, Agrární komora a Spolek pro obnovu 
venkova. Průběžně budou probíhat v pavilonu Z v 1.patře. 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI)
je rezortní organizací Ministerstva zemědělství. Na ÚZEI se zpracovávají  a poskytují ekono-
mická data týkající se českého i evropského zemědělství a potravinářství, je to kontaktní pra-
coviště Zemědělské účetní datové sítě FADN a ÚZEI spravuje Knihovnu Antonína Švehly, která je 
třetí největší oborovou knihovnou na světě. 

ÚZEI se snaží pracovat v co nejbližším kontaktu se zemědělskou praxí, s univerzitními pracovišti, 
s dalšími rezortními organizacemi a poskytovat tak nejen Ministerstvu zemědělství, ale i veřej-
nosti nejaktuálnější informace o reálné situaci českého zemědělství. 
 
Navštivte v rámci veletrhu Země živitelka stánek ÚZEI , kde se s Vámi rádi potkají a prodiskutují  
aktuální problematiku řešenou na ÚZEI. 
V pondělí 28. 8. 2017 bude  celodenní  blok přednášek na vybraná témata, kde se představí 
experti z ÚZEI. 

SEZNAM PŘEDNÁŠEK :
• Zemědělské poradenství. Krátká prezentace: „Jak se stát poradcem a jak poradce

 využívat.“
• Nutridatabáze (databáze složení potravin ČR) a výpočet výživové hodnoty potravin
• Současné a budoucí změny Společné zemědělské politiky
• Aktuální trendy na trhu s půdou
• Význam regionálních značek pro výrobce a spotřebitele
• Sledování ekonomických výsledků ekologického zemědělství ČR 
• Využití databáze FADN na národní úrovni pro hodnocení zemědělské politiky 

i pro management zem. podniků
• Mezinárodní srovnání ekonomických výsledků zemědělských podniků v síti FADN

Zlatý klas
Nedílnou součástí Země živitelky je soutěž o nejlepší vystavený exponát 
Zlatý klas, která probíhá pod odbornou garancí Ministerstva zeměděl-
ství ČR. 
Soutěž Zlatý klas se stala za dobu své existence prestižní záležitostí 
a výrobci oceněných produktů tuto soutěž považují za významný přínos 
pro prezentaci a publicitu svých výrobků. 
Velký obchodní význam pro oceněné firmy je možnost používat diplom 

a logo Zlatého klasu daného roku, a to už od okamžiku vyhlášení výsledků soutěže. Každý 
exponát přihlášený do této soutěže je hodnocen odbornou komisí, srovnáván s konkurenční 
českou i zahraniční produkcí a vstoupí do povědomí odborné veřejnosti i médií.
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Vývoj napříč dobou

Nejvýkonnější sklízecí mlátička na Země živitelce!
Potvrzeno zápisem do zápisem do Guinnessovy knihy rekordů.
Sklízecí mlátička CR10.90 od New Holland Agriculture jednoznačně pokořila dosavadní rekord 
ve sklizni obilí zapsaný do GUINNESSOVY KNIHY REKORDŮ. Za osm hodin sklidila neuvěřitel-
ných téměř 800 tun pšenice.

Rekord mlátička pokořila již 15. srpna 2014 a to na rodinné farmě Bourn a synové (Bourn and 
Sons Farm), která se nachází ve Velké Británii v Grange de Lings, nedaleko města Wragby v 
hrabství Lincolnshire. Pole bylo v roce 2013 oseto ozimou pšenicí odrůdy Santiago a až násled-
ně v květnu 2014 jej specialisté New Holland vybrali pro pokus o překonání světového rekordu. 
Pokus tak probíhal za využití běžných pěstebních podmínek.
V den pokusu o překonání světového rekordu se začínalo sklízet v 11:17. Počasí bylo proměnlivé 
s teplotami mezi 18-21°C, od 17:30 dokonce proběhlo několik lehkých přeháněk. Průměrná vý-
konnost mlátičky CR10.90 činila téměř sto tun za hodinu (99.7 t/hod) s nejvyšší hodnotou plných 
135 t/hod. Při vlhkosti sklízené pšenice 16.2% činil průměrný výnos 9.95 t/ha. Světového rekordu 
mlátička dosáhla se spotřebou 1,12 litru paliva na tunu sklizeného zrna, a to při aktivovaném 
drcení po celou dobu sklizně.
Dosažení rekordu ověřil oficiální zástupce Guinnessovy knihy rekordů, Pravin Patel a jako druhý 
nezávislý pozorovatel také přihlížel Alan Robson, představitel Agrární komory hrabství Lincoln-
shire. 
        (zdroj: www.eagrotec.cz)

SKLÍZECÍ MLÁTIČKA 
NEW HOLLAND CR10.90

Maximální výkon motoru 652 koní
Mlátící technologie axiální 2 rotory TwinPitch
Délka / průměr rotorů  2638 mm/559 mm
Celková plocha sít  6,5 m2
Objem zásobníku na zrno 14 500 l
Odpružený pásový podvozek  New Holland  
      SmartTrax
Hmotnost (bez skl. ústrojí) 23 700 kg
Sklízecí ústrojí                                    Obilní lišta New  
      Holland Varifeed 
      o záběru 12,5 m
Další vybavení stroje: výnosoměr, vlhkoměr, laserpilot, 
příčné i podélné vyrovnávání sítové skříně
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Podpora B2B

„Věřím, že se podaří mezi našimi vystavovateli navázat nová setkání a jednání, která přinesou 
základ k budování dlouhodobých spoluprací. K těmto účelům nabízíme volné jednací prostory, 
které si zájemci mohou objednat přes naše nové webové stránky www.zemezivitelka.cz.“

Václav Polan
obchodní ředitel

TV Živitelka, tiskové středisko
Z
Novinkou letošního ročníku je TV ŽIVITELKA, která bude denně přinášet zajímavé rozhovory 
s odborníky a významnými hosty (např. ministrem zemědělství Marianem Jurečkou, ministrem 
životního prostředí Richardem Brabcem, Andrejem Babišem atd.), prezentovat vystavovatele, 
živě vysílat novinky a informace přímo z místa dění napříč celým areálem. 
Součástí PODPORY B2B je také tiskové středisko v pavilonu Z, plně funkční zázemí pro potřeby 
redaktorů a novinářů.

B2B jednání
V červenci  byl spuštěn nový web www.zemezivitelka.cz. Je určen nejen pro vystavovatele, 
ale i pro návštěvníky, kteří zde najdou praktické informace o cenách vstupného, možnosti 
parkování, otevírací dobu, doprovodný odborný i kulturní program na jednotlivé dny, 
ale i možnost zakoupení vstupenek přes distribuční síť TICKETSTREAM. 
Vystavovatelům tento web nabízí možnost se zaregistrovat, objednat si balíčky služeb, prosto-
ry k B2B jednáním atd.
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ZÁŽITKOVÉ
ZEMĚDĚLSTVÍ



38

Naše absolutní NOVINKA letošního ročníku Země živitelky je určena převážně pro naše nej-
menší návštěvníky. Zemědělství formou hry a poznávání! Naučná stezka „POZNÁTE NÁRODNÍ 
PLEMENA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT?“, živá farma, nafukovací kombajn, lesní pedagogika 
a mnoho dalších aktivit. Nesmí chybět ani tradiční NÁRODNÍ DOŽÍNKY a slavnostní vyhlášení 
celorepublikové soutěže ROK VENKOVA.

Dětský zemědělský svět
volná plocha č. 117
Od čtvrtka do neděle funguje na venkovní ploše č. 117 DĚTSKÁ FARMA. Z malých návštěvníků 
se stanou farmáři, kteří si vyzkouší téměř vše, co k zemědělství patří. Farmaření jistým způso-
bem rozvíjí um a dovednosti, učí děti poznávat nové a přitom tak tradiční věci našich předků.

Každý účastník při vstupu na farmu se zaregist-
ruje, aby mohl plnit farmářské úkoly a získávat na 
FARMÁŘSKOU SMLOUVU speciální prokreslující 
razítka. Při registraci obdrží Dětský farmář svou 
Farmářskou smlouvu se svým jménem. Farmář si 
na konci nakoupí za splnění Farmářské smlouvy 
dárky ve FARMÁŘSKÉM KRÁMKU. Opékání buřtů, 
pečení housek, dojení, soutěže 
a mnoho dalšího, kde si malí i velcí přijdou na své. 
Každý den se losuje o ceny, zmrzlina 
a svačina je připravená pro všechny děti ZDARMA.

Farma zároveň funguje ZDARMA jako hlídací koutek. Nechte své děti farmařit a odpočiňte si 
třeba u dobré kávy.
 

Zemědělství žije!
volná plocha č. 117
Projekt na podporu pozitivního vnímání zemědělství, organizuje Zemědělský svaz ČR každý 
den (kromě soboty) od 9 – 18 hodin. Bohatá nabídka aktivit pro děti v naučném stánku, 
na naučné stezce i v dětském koutku. Poznávání sušených plodin, semen, obrázků zvířat, ze-
mědělské techniky, traktorů a plemen zvířat, dojení na trenažéru, puzzle, poznávání po čichu 
a hmatu a mnoho dalšího. 

Den zdraví
volná plocha č. 117, sobota 26. 8. 2017
Promo akce pro rodiny s dětmi  pořádá Odbor bezpečnosti potravin Mze v sobotu 26. srpna 
od 9 – 16 hodin. K dispozici bude informační stánek, 4 stanoviště „Za tajemstvím potravin“ 
a odměny pro děti. Od 10 do 11 hodin  a od  13 do 14 hodin je připravený hudebně zábavný 
pořad DUO VANDA A STANDA.

Zážitkové zemědělství
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Zážitkové zemědělství

Lesní pedagogika
volná plocha č. 117
AKCE V LESE, S LESNÍKEM, O LESE pořádá Sekce lesního hospodářství Mze 
každý den (kromě soboty) od 9 – 18 hodin.

Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale 
udržitelné lesní hospodářství, smysl hospodaření v lesích a užitky, které les 
člověku přináší. Jejím základním principem je vnímání přírody všemi smysly, 
které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci přímo na svém každodenním pracovišti 
- v konkrétním lese. Bližší informace o lesní pedagogice a konkrétních akcích na internetových 
stránkách www.lesnipadagogika.cz. 

V rámci doprovodného programu mezinárodního agrosalónu Země živitelka jsou připraveny 
pro děti a laickou veřejnost ukázky lesní pedagogiky. Návštěvníci se dozvědí, jak poznají oby-
vatele lesa podle jejich pobytových znamení, seznámí se s činnostmi v lese. Děti si budou moci 
vyzkoušet práci těžaře a historické plavení dříví s vlastnoručně vyrobeným vorem. Seznámí se 
s lesními bylinami, které jsou vhodné pro výrobu zdravého a osvěžujícího nápoje a samozřej-
mě budou i drobné dárky jako překvapení.

Naučná stezka: Poznáte národní plemena hospodářských zvířat?
areál Výstaviště
V areálu Výstaviště je až do neděle naučná stezka, kterou připravil Výzkumný ústav živočišné 
výroby v.v.i. Projděte se s dětmi po 7 stanovištích, odpovězte na testovou otázku, doplňte do 
křížovky, kterou jste obdrželi spolu se vstupenkou, a v cíli (v pavilonu D3) Vás čeká malá odmě-
na.

Road show Jižní Čechy pohodové
amfiteátr

Projekt, který organizuje Jihočeská centrála cestovního ruchu, volně navazuje na loňské Jižní 
Čechy olympijské a předchozí Jižní Čechy husitské a Jižní Čechy aktivní. Cílem je všem návštěv-
níkům Jižních Čech připomenout, že náš region je opravdovým synonymem pro klid, pohodu a 
relaxaci. JIŽNÍ ČECHY POHODOVÉ se účastní letošního ročníku Země živitelky v areálu amfiteá-
tru s opravdu pestrým a zajímavým programem. Od sportovních aktivit, přes soutěže v rámci 
zábavného zemědělství, až po relaxaci a odpočinek.
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• POHODOVÝ VENKOV
Stejně jako na venkově i tady je farma a jihočeská zahrádka, výběh se slámovou podestýlkou 
a plastovými zvířátky (krávy, slepice, prasata). 
Součástí výběhu jsou i další potřeby, které souvisí s hospodářstvím. 
Chcete si zkusit vyrobit máslo? Nadojte si mléko, vyměňte ho za smetanu a vyrobte si domácí 
máslo. 
Součástí stanoviště jsou hravé edukační tabule, které přiblíží fungování venkova, využití hospo-
dářských zvířat, zpracování plodin – zemědělské stroje a seznámí s kulturními plodinami jižních 
Čech.

• JEZTE A PIJTE
Ve stanu Chutná Hezky. Jihočesky je možnost si zakoupit regionální jihočeské produkty.
   
• JIHOČESKÝ ODDECH
Pohodová relaxační zóna s videoprojekcí Jižní Čechy pohodové a ostatními produktovými videi 
jižních Čech. Je zde skákací hrad pro nejmenší, dětský koutek, herní zóna, 3D virtuální realita. 
Odpočinout a nabrat síly je možné na lehátkách nebo relaxačních vacích.

• AKTIVNÍ POHODA
Jižní Čechy nabízejí velké sportovní vyžití a je i na Země živitelce - například petangue, kop na 
přesnost, badminton, slalomové dráhy s elektronickými koloběžkami nebo longboardy, boxer-
ský trenažér, minifotbálek a spoustu dalšího.

Dýňobraní
Svátek dětí, dýni a strašidel – to je DÝŇOBRANÍ. 12. ročník putovní a dnes už oblíbené slavnosti 
zavítal i k nám. Za tónu pohádkových písniček vzniká tvořivá dýňová dílna, probíhat budou 
soutěže (např. volba Miss Dýňobraní ) a to vše za asistence Strýčka Dýňa a DJ Dýňáka. Rodiče 
můžou zatím odpočívat a ochutnávat první burčák.
Součástí programu je Dýňový jarmak, výstava stovek různých variet a odrůd dýní, prodej dý-
ňových specialit, tanec s dýněmi, karaoke, malování na obličeje a mnoho dalšího.

Národní dožínky
sobota 26. 8. 2017

Konec srpna je pro všechny zemědělce oslavou a svátkem 
sklizně. V sobotu společně oslavíme NÁRODNÍ DOŽÍNKY.  
Průvod v čele s nejvyššími představiteli státu a vlády dopro-
vodí lidé v krojích, mažoretky, živá hudba, myslivci s dravci a 
loveckými psy. Nebude chybět  ani tradiční soutěž o nejlepší 
dožínkový věnec.
Letos nově bude slavností průvod začínat od brány č. 3,  po-
vede mezi pavilony T1 a Z, následně po levé straně směrem k 
hlavní bráně a ve středu areálu se otočí k Pivovarské zahradě.

Zážitkové zemědělství
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Rok venkova 2017
Pivovarská zahrada, pátek 25. 8. 2017

Projekt ROK VENKOVA 2017 vyhlásila Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (AMSP ČR) a klade si za cíl podpořit rozhodující skupiny 
podnikatelů v obcích zejména do tří tisíc obyvatel a motivovat je k zaklá-
dání a udržování provozoven na venkově. 

Cílem projektu je také rozvoj podnikatelského ruchu na venkově, posílení 
jeho udržitelnosti a v důsledku tak i vyváženost a nezávislost tuzemské 
ekonomiky. 

Na Země živitelce proběhne slavnostní vyhlášení a ocenění drobných podnikatelů na venko-
vě a agrárně-potravinářských spolků spolupracujících v projektu Rok venkova 2017 – to vše v 
pátek 25. srpna  od 15 hodin v Pivovarské zahradě. 

Programu se osobně zúčastní ministr zemědělství Marina Jurečka a rovněž 
jihočeská rodačka a známá televizní moderátorka Iveta Toušlová. Ta je tváří 
pořadu AMSP ČR a České televize „TOULAVÁ KAMERA NA VENKOVĚ“, ve kterém 
se postupně představí 32 podnikatelů z obcí a vysílá se po dobu celých letních 
prázdnin každý páteční večer s reprízou v sobotu dopoledne. Protagonisté 
pořadu Iveta Toušlová a Josef Maršál tento pořad navazující na hit loňského 
léta „Toulky za cechy a řemesly“ netradičně představí v talk show v Pivovarské 
zahradě. 

Připojena je i autogramiáda Toulavé kamery.

Česká sekyra
venkovní plocha č. 101, sobota 26. 8. 2017

V roce 2011 bylo na zámku v Ratajích nad Sázavou za-
loženo Dřevorubecké muzeum, které je sbírkou motoro-
vých pil, ručních pil a dřevorubeckého nářadí používa-
ného v lesním hospodářství. Na podporu tohoto muzea 
bylo v roce 2012, 2013, 2014 a 2015 uspořádáno Ratajské 
Dřevosochání, které se v regionu Posázaví setkalo s pří-
znivým ohlasem. Proto i v roce 2017 činnost na podporu 
tohoto muzea pokračuje v širším měřítku – rozšíření spo-
čívá v seriálu dřevorubeckých soutěží v hodu oboustran-
nou sekyrou po celé ČR. 

V roce 2017 na 6 místech po celé České republice proběhla dřevorubecká soutěž v hodu 
oboustrannou sekyrou, na každé z těchto soutěží se první 3 kvalifikovali na závěrečné finále, 
které proběhne 26. srpna při příležitosti Země živitelky.

www.ceskydrevorubec.cz
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Den českých pekařů
a cukrářů

VYBERTE NEJHEZČÍ 
DOŽÍNKOVÝ KOLÁČ!

Výstaviště České Budějovice
24. srpna, pavilon T

Uzávěrka soutěže je ve 13 hodin
Informace a kontakt:
www.svazpekaru.cz
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Národní dožínky
9.15  Zahájení, přivítání

Štěpánka Duchková

9.20  Hudební blok – pozvánka pro návštěvníky výstavy   
Budvarka

10.00  Slavnostní zahájení Národních dožínek 
prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek a hosté zahájení  
Štěpánka Duchová, Budvarka

10.45  Uvedení hudebního bloku – představení Budvarky
Štěpánka Duchková

10.50  Hudební blok
Budvarka

11.20  Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec – uvádí Štěpánka Duchková 11.30  Hudební blok

Budvarka

12.00  Myslivecké okénko
členové Českomoravské myslivecké jednoty – 
uvádí Štěpánka Duchková

12.15  Uvedení hudebního bloku – představení Pralinek
Tomáš Mikulský

12.20  Hudební blok
Dechový orchestr Pralinka Praha

13.05  Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec – uvádí  Tomáš Mikulský

13.15  Hudební blok
Dechový orchestr Pralinka Praha

14.00 Soutěž pro návštěvníky 
 časopis Zemědělec – uvádí Tomáš Mikulský

14.10 Hudební blok
 Dechový orchestr Pralinka Praha

15.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec – uvádí Jožka Šmukař

15.10 Hudební blok
 Cimbálová muzika

16.10 Rozloučení
 Jožka Šmukař

16.15 Hudební blok
 Cimbálová muzika

mediální partner:

Jožka Šmukař

Tomáš Mikulský

Štěpánka Duchková

Pralinka

Budvarka

Pivovarská zahrada, 26. srpna 2017, 9.15–17.00 hod.



45



46

AGRICO s. r. o.
Rybářská 671, CZ – 379 01 Třeboň II.

tel.: +420 384 704 111, agrico@agrico.cz 

www.agrico.cz

TRADIČNÍ VÝROBCE 
A DODAVATEL TECHNIKY 

PRO ŽIVOČIŠNOU VÝROBU
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Známe i jednodušší 
způsob, jak chránit 
vaše chovy

NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK NA VÝSTAVĚ  
ZEMĚ ŽIVITELKA V PAVILONU T1

Těšíme se na vás
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602 761 227 • hrebejkova@zipinzert.cz

DUBEN 2016Tábor a okolí

ajímavosti               řehledně
NOVÉ:

www.zipinzert.cz 
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DUBEN 2016

Písek a okolí
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KVĚTEN 2016

Tábor a okolí

Zajímavosti               

  Inzerce

     Přehledně
NOVĚ:

www.zipinzert.cz 

VSTUPENKY: +420 739 387 263 / www.restauraceuandela.cz

PLANÁ NAD LUŽNÍCÍ - STRKOV SMĚR TUČAPY

 -  L I V
E  K O

N
C E R T3. 6. 2016

21:00 - 01:00

OPEN 18:00 / START 21:00

Hlavní partner:

AKNEL Group a.s. pořádá:

 SOUTĚŽ O POUKAZY na VEČEŘI - více na str. 18

602 761 227 • hrebejkova@zipinzert.cz

ajímavosti               

ajímavosti               

ajímavosti               

ajímavosti               

ajímavosti               řehledně
řehledně
řehledně
řehledně

Měsíčníky ZIP Tábor
a ZIP Písek + Strakonice

Nabídka:
Kulturní tipy, pozvánky na akce
Inzerce fi rem, personální inzeráty
Křížovky, osmisměrky, soutěže
Sport
Tematické přílohy

V případě Vašeho zájmu zasílejte poptávku na: hrebejkova@zipinzert.cz
Petra Hřebejková - 602 761 227,   www.zipinzert.cz           zipinzert

 ZDARMA DO SCHRÁNEK
 celkový náklad pro oba regiony 60.000 ks

Petra Hřebejková

602 761 227 • hrebejkova@zipinzert.cz
Červen 2016

Písek, Strakonice 
 a okolí

Landie – mateřská škola

 zdravého životního stylu

otevírá pobočku nově v Písku

Více čtěte na straně 11.

Nabízíme:• školní vzdělávací program „Cílem k aktivnímu životnímu stylu“

• zdravé vyvážené stravování se zastoupením BIO potravin

• individuální respektující přístup
 v malém kolektivu

• celoroční provoz 
 včetně prázdnin

• bohaté sportovní 
 zázemí

www.zipinzert.cz 

Inzerce fi rem, personální inzeráty

Petra Hřebejková

Říjen 2016
Písek, Strakonice a okolí

www.zipinzert.cz 

www.brosway.cz

 Prodej hodin a hodinek
 Servis a opravy hodin a hodinek
 Výměna baterií
 Výměna pásků a skel
 Testy vodotěsnosti
 Prodej zlatých a stříbrných šperků

Říjen 2016

Uvniř příloha

Školy, vzdělávání a zaměstnavatelé

Petra Hřebejková              zipinzert
602 761 227 • hrebejkova@zipinzert.cz

Písek, Strakonice a okolí

Zajímavosti               
  Inzerce
     Přehledně

Hodinářství Filip Kubelka, Čechova 454/11, Písek 39701
Mobil: 736 203 704, www.hodinyskladem.cz

ROZUMÍME 
VAŠEMU 
PODNIKÁNÍ.  
DO POSLEDNÍHO 
ZRNÍČKA.

GARANTUJEME NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ NA TRHU

Jsme česká firma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního a vstřícného  
přístupu ke klientům. Posoudíme možná rizika Vašeho podnikání a přineseme efektivní 
řešení pojištění ve všech potřebných oblastech. Zároveň využijeme své velikosti a 
pozice největšího nezávislého poradce k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ    |    +420 222 390 815     |    WWW.RENOMIA.CZ

POJIŠŤUJEME
• Zemědělská rizika
• Majetek, stroje a vozidla
• Odpovědnost, finanční škody
• Zaměstnance
• Výrobní rizika

PROČ S RENOMIA AGRO
• Nejlepší ceny i podmínky
• Garance kvality
• Široký rozsah pojistného krytí
• Rychlé řešení škod
• Speciální pojistné programy

PARTNER AGRÁRNÍ 
KOMORY ČR

RENOMIA_AGRO_PRINT_FINAL_145x210.indd   1 14.08.17   0:33
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TERRAPOLIS, s.r.o.
Dolní náměstí 16
772 00 Olomouc

CorelDRAW Suite X7, InDesign CS5, PhotoShop CS3, pdf,
MS Office, OpenOffice ...

CD, DVD,
Flash Disk ...

tel.: +420 733 738 612
+420 733 738 613
+420 733 738 614

@ redakce@terrapolis.cz

zip, arj, rar ...

www.terrapolis.cz

LESNICKÁ VÝROBA
A OBCHOD S KULATINOU

DŘEVOVÝROBA
– OBCHOD S ŘEZIVEM A DŘEVOVÝROBKY

TECHNIKA, SLUŽBY PRO LESNICTVÍ
A DŘEVOZPRACOVATELSTVÍ

TERRA
MĚSÍČNÍK PRO DŘEVOPRODUCENTY A DŘEVOZPRACOVATELE V ČR A SR

INZERTNÍ ČASOPIS PRO ODBORNÍKY I LAICKOU VEŘEJNOST

V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

Z OBLASTI:

spojíme Vás
se světem

lesa a dřeva
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TERRAPOLIS, s.r.o.
Dolní náměstí 16
772 00 Olomouc

CorelDRAW Suite X7, InDesign CS5, PhotoShop CS3, pdf,
MS Office, OpenOffice ...

CD, DVD,
Flash Disk ...

tel.: +420 733 738 612
+420 733 738 613
+420 733 738 614

@ redakce@terrapolis.cz

zip, arj, rar ...

www.terrapolis.cz

LESNICKÁ VÝROBA
A OBCHOD S KULATINOU

DŘEVOVÝROBA
– OBCHOD S ŘEZIVEM A DŘEVOVÝROBKY

TECHNIKA, SLUŽBY PRO LESNICTVÍ
A DŘEVOZPRACOVATELSTVÍ

TERRA
MĚSÍČNÍK PRO DŘEVOPRODUCENTY A DŘEVOZPRACOVATELE V ČR A SR

INZERTNÍ ČASOPIS PRO ODBORNÍKY I LAICKOU VEŘEJNOST

V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

Z OBLASTI:

spojíme Vás
se světem

lesa a dřeva

224 444 555 | moneta.cz

Akční nabídka v období konání Země živitelky!

S námi mohou zemědělci počítat

S naším úvěrem sklidíte
odměnu až 190 000 Kč

Možnost získání úvěru bez poplatku za uzavření a  správu a  bonusu za řádné splácení takového úvěru je podmíněna vyplněním certifikátu 
v  době konání výstavy Země živitelka ve dnech 24.–29. 8. 2017. Získání úvěru podléhá schválení MONETA Money Bank, a. s., a  na jeho
poskytnutí není právní nárok. Bonus ve výši až 190 000 Kč je možné získat u vyčerpaných úvěrů ze smluv uzavřených do 28. 2. 2018 za podmínky 
řádného uhrazení všech splátek úvěru dle splátkového kalendáře. Spolupracují cí  pojiš ť ovací  maklé ř ská  společ nost Vá m k financované mu stroji 
sjedná  all risk pojiš tě ní .

MONETA_Agro_NEW_HL_A5.indd   1 7. 8. 2017   13:42:15
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Měsíčník pro kutily a zahrádkáře
Čeká na vás spousta prima nápadů a podrobných fotopostupů!

Pouze

29 Kč
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SEZNAM 
VYSTAVOVATELŮ
A OBCHODNÍKŮ
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ABX, spol. s r.o.
Rumburk 
www.abx.cz
výrobce krbových a kachlových 
kamen
B1
 

AC-T servis, spol. s r.o.
Praha 9 
www.actservis.cz
sekery kované s tradicí, nože
309
 

AG Blatná, družstvo
Blatná 
www.agblatna.cz
zeměd. návěsy a cisterny 
VAIA,st. stroje
305
 

AG servis - zemědělská 
technika s.r.o.
Třešť 
www.agservis.cz
zem. technika RAUCH, KRONE, 
LEMKEN, CASE
510
 
Agentúra pre rozvoj vidieka 
- hostitelský orgán jednotky 
Národnej siete rozvoja 
vidieka SR
Nitra Slovensko
www.arvi.sk
agentura pro rozvoj venkova
T1
 

AGRAFA s.r.o.
Horní Slavkov 
www.agrafa.com
specialisté na obloukové haly a 
údržbu
702 704

Agreo s.r.o.
České Budějovice 
www.agreo.cz
autom. kotle na biomasu a 
štěpkovače
102
 

AGRICO s.r.o.
Třeboň 
www.agrico.cz
komp. dodávky tech. pro 
živočiš. výrobu
T2
 
AGRIIMPORT PLZEŇ, s.r.o.
Líté 
www.agriimport.cz
lesní frézy, mulčovače, 
štěpkovače
317
 

AGRIO MZS s.r.o.
Křemže 
www.agrio.cz
profesionální polní 
postřikovače, drenážní čističe
501
 

Agritec
Šumperk 
www.agritec.cz
zeměděl. výzkum, šlechtění, 
poradenství
T1
 

Agritec Plant Research s.r.o.
Šumperk 
www.agritec.cz
zeměděl. výzkum, šlechtění, 
poradenství
T1
 

AGRO Volyně s.r.o.
Přechovice 
lesní a zemědělské stroje
506
 

AGROAD, s.r.o.
Kuřim 
www.agroad.cz 
www.eshop.agroad.cz
náhradní díly na traktory Zetor
317
 

AGROECOPOWER
Praha 3 
www.agroecopower.cz
sniž. spotřeby a zvyš. výkonů 
zem. techniky
218
 

AGROFERT, a.s.
Praha 4 
www.agrofert.cz
výběr toho nejlepšího z 
potravin. firem
T1 411
 
Agroing Brno s.r.o.
Brno 
www.agroing.cz
skladování a posklizňová 
úprava, vks.
306
 

AGROMECHANIKA v.o.s.
Lhenice 
www.agromechanika.cz
teplovodní kotle
317

AGROMEX s.r.o.
Modletice
www.agromex.cz
zemědělská technika Fendt, Fella
100 116

Seznam vystavovatelů
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AGROMONT VIMPERK spol. 
s r.o.
Čkyně 
www.agromont.cz
stavby a technologie pro 
živočišnou výr.
T2
 
Agroservis Sedláček s.r.o.
Brno 
www.agroservis.cz
stroje CLASS, LEMKEN, RAUCH
116
 

Agrospoj s.r.o.
Praha 7 
www.agrospoj.eu
vydavatelství
102
 

AgroStar cisterny s.r.o.
Velká Bíteš 
www.agrostar.cz
cisternové nádrže
114
 

Agrostroj Pelhřimov
Pelhřimov
www.agrostroj.com
žací stroje, mulčovače, 
rozmetadla
306
 
AGROTECHNIKA Vaněk s.r.o.
Praha 6 - Vokovice 
www.agrotechnika.cz
zemědělská technika
505 701
Agrotest fyto, s.r.o.
Kroměříž 1 
www.vukrom.cz
zeměděl. výzkum, šlechtění, 
poradenství
T1
 

AGROTRANS spol. s r.o. 
Vítkovice v Krkonoších
Víchová nad Jizerou 
www.agrotrans.cz
pastevní potřeby a technologie
405
 

AGROVO CZ s.r.o.
Praha 5 - Smíchov 
dopravní technika WIELTON 
AGRO
108
 
Agrowest a.s.
Plzeň 
www.agrowest.com
zeměď., komunální, zahradní 
technika
511
 

Agrozet České Budějovice
České Budějovice 
www.agrozet.com
Dodává:
- traktory a zemědělské stroje z  
 tuzemské i zahraniční výroby
- postřikovače a rosiče
- náhradní díly k traktorům a   
 zemědělským strojům
- komunální a lesní techniku   
 včetně příslušenství a   
 náhradních dílů
- malou zemědělskou   
 mechanizaci a zahradní   
 techniku
- hospodářské potřeby
- ruční nářadí a nářadí pro   
 vybavení dílen
- sortiment ložisek, gufer,   
 klínových řemenů a   
 příslušenství k motorovým   
 vozidlům
- dřevoobráběcí stroje
Zajišťuje:  
- úvěry a leasingy pro   
 financování nákupu   
 zemědělské techniky
- záruční a pozáruční servis

- bezplatnou technickou a   
 poradenskou službu
- prodej technické literatury
Organizuje:
- předvádění nové zemědělské  
 techniky
- odborná školení pro obsluhu  
 zemědělských strojů
303 501 511 512
 

AHProfi s.r.o.
Plzeň 
www.ahprofi.cz
vybavení dílny a garáže
104
 

AKP spol. s r.o.
Brno 
www.akp.cz
samojízdný postřikovač, tažený 
postřikovač
508
 
Alena Lukešová
Příbram 
www.lukesova.wz.cz
výtvarná činnost
R1
 

ALM centrum s.r.o.
Vizovice 
www.almvizovice.cz
potřeby pro chov skotu, koní, 
ovcí, koz
405
 

Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH
A-4710 Grieskirchen Rakousko
zemědělské stroje pro sklizeň 
a zprac.
303 501 511 512
 

ALPA, a.s.
Velké Meziříčí 

Seznam vystavovatelů
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www.alpa.cz
drogerie, kosmetika
302
 
ALUKOV a.s.
České Budějovice 
www.alukov.cz
zastřešení bazénů, vířivek, zimní 
zahrady
104
 

ALWECO s.r.o.
Jedovnice 
www.alweco-sro.cz
zařízení stájí a pastvin
410
 

AMALGEROL CZ s.r.o.
České Budějovice 
www.amalgerol.cz
výživa rostlin - hnojiva
T2
 

AMITY International spol. s 
r.o.
Praha 5 
www.aquasloupky.cz
vodní keramické sloupky pro 
Vaši zahradu
317
 
Amylon, a.s.
Přibyslav 
www.amylon.cz
české potravinářské 
škrobárenské výrobky
T1
 

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Modřice 
www.stihl.cz
motor. pily a křovinořezy, zahr. 
sekačky
213
 

APIMED - Ing. Peter Kudláč
Dolná Krupná, Slovensko
www.apimed.sk
výroba a prodej prémiových 
medovin
B4

Apis - zateplování oken, s.r.o.
Kroměříž 
www.zateplovanioken.cz
izolace a repase starých oken
309

ARBO, spol. s r.o.
Klatovy 
www.arbo-kt.cz
technika NEW HOLLAND, 
STRAUTMANN, AMAZON
215

ARROW-AGRI s.r.o.
Planá nad Lužnicí 
www.arrow-agri.cz
zemědělská technika
103
 

Asociace regionálních značek, 
z.s.
Mukařov 
www.regionalni-znacky.cz
inf. o podpoře kvalit. lokální 
produkce
T1
 

Astip servis s.r.o.
Brno-Kohoutovice 
www.astip.cz
záložní zdroje ELSTON pro 
tepel. techniku
Z
 
ATMOS Jaroslav Cankař a syn
Bělá pod Bezdězem 
www.atmos.cz
zplynovací kotle na tuhá paliva
213

AUŘEDNÍK LOŽISKA  s.r.o.
České Budějovice 
www.loziskaaurednik.cz
centr. systém mazání zem. a 
stav. strojů
317

AUTO VINKLER, s.r.o.
Písek 
www.autovinkler.cz
autorizovaný prodej a servis 
vozů Ford v Písku
506

Baby apatyka s.r.o.
Hluboká nad Vltavou 
přírodní doplňky stravy z hlívy 
ústřičné
B4
 
BANNER s.r.o.
Sezimovo Ústí I 
www.banner-cz.cz
oděvy pro lesníky, myslivce, do 
přírody
R1
 

Bárny agro s.r.o.
Dolní Čermná 
www.barny-agro.cz
Traktory, zem. technika Ursus, 
Sipma
110
 

BEDNAR FMT s.r.o.
Praha 9 - Vinoř 
www.bednar-technology.com
kompletní posklizňová řešení
306
 

Belarus-traktor.cz s.r.o.
Klíčany 
www.belarustraktor.cz
traktory Belarus, senážní vozy 
LMR Azene
116
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BENEKOVterm s.r.o.
Horní Benešov 
www.benekov.cz
automatické kotle na tuhá 
paliva
B1

BenolTech, s.r.o.
Praha 1 
nádrže a čerpadla na naftu, 
AdBlue, benz
401

Benycargo s.r.o.
Praha 1 
www.benycargo.cz
pracovní elektrotříkolky-výroba 
a prodej
401
 

BEST - COVER s.r.o.
Pacov 
www.best-cover.cz
zemědělské stavby a 
technologie
410
 
BHT s.r.o.
Praha 1 
www.bht-klima.cz
tepelná čerpadla, topení, 
klimatizace
B1
 

BIOGENA
České Budějovice 
www.biogena.cz
výroba a prodej prémiových 
čajů
317

BIOMEDICA, spol. s r.o.
Praha 5 
www.bio-medica.eu
bylinná masáž. kosmetika, 
doplňky stravy
B4

BIOPOL PAINTS s.r.o.
Poděbrady 
www.biopol.cz
výrobce ekologických 
nátěrových hmot
B1
 
BISO-Keibel s.r.o.
Strakonice 
www.vozy-biso.cz
samosběrací plovoucí koš - PICO
508
 

BitterMan s.r.o.
Praha 6 
domácí potřeby, uzeniny
B4 202

BLEX, a.s.
Karlovy Vary 
www.blex.cz
výrobce kuchyňského zboží pro 
domácnost
E5
 

BORGIS a.s.
Praha 2 
www.pravo.cz
prezentace deníku Právo
203
 
Bosch Termotechnika s.r.o., 
obchodní divize Dakon
Praha - Štěrboholy 
www.dakon.cz
tradiční výrobce kotlů na tuhá 
paliva
301
Bronislav Zahradník - Služby 
pro zemědělství
Brloh 
fixační a manipulační klec pro 
skot
317

BYSTROŇ
Valašské Meziříčí 
www.bystron.cz
drtiče větví, lanové navijáky, 
zatloukač
317
 

CERNIN s.r.o.
Budišov nad Budišovkou 
www.cernin.cz
výroba a prodej krmných 
míchacích vozů
306
 
CIME spol. s.r.o.
Pelhřimov 
www.cime.cz
zemědělská, komunální a 
staveb. technika
301
 

CIUR a.s.
Brandýs nad Labem 
www.ciur.cz
výrobce a dodavatel tepelných 
izolací
301
 

Clever Farm s.r.o.
Brno 19 
www.cleverfarm.cz
software pro zemědělství
T2
 

ContiTrade Services s.r.o. - 
servisní síť BestDrive
Otrokovice 
www.bestdrive.cz
provozovatel servisní sítě 
BestDrive
101
 
COOPERATIV s.r.o.
Praha 4 
www.cooperativ.cz
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sklol. sila, šnekový dopravník
213
 

CROY s.r.o.
Rakovník 
www.croy.cz
zemědělské traktory a nosiče 
nářadí
107
 

CS-BETON
Velké Žernoseky 
www.csbeton.cz
zahradní a venkovní 
architektura
101
 

Černé sklo Liberec
Liberec 
www.cernesklo.cz
ruční výroba ze skla
303 317 411
 
ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.
Praha 1 
www.ceskapojistovna.cz
pojištění v oblasti zemědělství, 
lesnictví
T1
 

Česká technologická 
platforma lesního 
hospodářství a navazujících 
průmyslových odvětví z.s.
Brno-sever 
www.forestplatform.cz
ochrana lesa, myslivecké 
potřeby
R1 309

Česká zemědělská univerzita 
v Praze
Praha 6 - Suchdol 
www.czu.cz
veřejná vysoká škola
R3

Českomoravská myslivecká 
jednota, z.s.
Praha 4 
www.cmmj.cz
expozice myslivosti a navazuj. 
činností
R1
 
Českomoravský svaz 
zemědělských podnikatelů
Praha 2 
www.cmszp.cz
prezentace svazu
T1
 

Český rybářský svaz, z. s.
Praha 10 - Vinohrady 
www.rybsvaz.cz
prezentace svazu
R3
 

Český svaz chovatelů, z.s.
Tábor 
www.cschdz.eu
organizované 
drobnochovatelství v ČR
H
 

Český svaz včelařů, z.s., 
okresní organizace České 
Budějovice
Hrdějovice 
včelařské zařízení, úl - vč. 
pomůcky
B4
 
ČR - Ministerstvo zemědělství 
(Celostátní síť pro venkov)
Praha 1 - Nové Město 
www.eagri.cz/venkov
prezentace programu Rozvoje 
venkova
T1
 

ČSOB
Praha 5 

www.csob.cz
kompletní nabídka finančních 
služeb
T1

CZECH NEWS CENTER a.s.
Praha 7
www.blesk.cz, www.cncenter.cz
Blesk, Aha!, Sport, Sport 
GÓÓÓL, Sport Magazín, 
Reflex, Blesk pro ženy, Blesk 
Hobby, Blesk Zdraví, Blesk Vaše 
Recepty, Svět motorů, AutoTip, 
ABC.
704

DAKR spol. s r.o.
Hranice 
www.dakr.com
výroba sekaček, mulčovačů a 
drtičů
213
 

DAŇHEL AGRO a.s.
Divišov 
www.danhel.cz
prodej a servis zem. techniky, 
komodity
509
 
David Koudelka - PNEUCB
České Budějovice 
www.pneucb.cz
prodej a servis pneu a disků 
agro
203
 

DECASPORT s.r.o.
Praha 11 
www.decathlon.cz
myslivost, lovecké potřeby
R1
 

DELAVAL - MOSO s.r.o.
Soběslav 
www.moso.cz
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technologie DELAVAL
317

Detecha, chemické výrobní 
družstvo
Nové Město nad Metují 1 
www.detecha.cz
kosmetika, nátěrové hmoty
E1
 
DM Life, s.r.o.
Psáry 
www.dmlife.cz
funkční nápoje pro myslivce a 
rybáře
309
 

Dömeová Marie
Hranice - Hranice I-město 
vyčiněné ovčí kožešiny, dětské 
polštářky
406
 

Dr. František Cáb BONZP
Bruntál 
www.bonzp.nakupujeme.cz
dárkové zboží, slivovice v 
tvarov. skle
208 308 402
 

DRAGON JH s.r.o.
Jindřichův Hradec 
www.vanellus.cz
kanadská krbová kamna a 
krbové vložky
317
 
Drimlová Hana
Brno 
www.driml-napajecky.cz
farmářské a chovatelské 
potřeby
312
 

DSP Engineering s.r.o.
Dašice 

www.dspeng.cz
traktorová návěsová cisterna 
Zunhammer
213
 

DUP - družstvo Pelhřimov
Pelhřimov 
www.dup.cz
manikúry, nástroje pro man., 
kožená galanterie
E1
 

DUPI, obchodní spol. s r.o.
České Budějovice 
www.dupicb.cz
expozice krbů, kamen
312
 
E.ON Energie, a.s.
České Budějovice 
www.eon.cz
energetika
T1 100
 

E-agro s.r.o.
Rakovník 
www.e-agro.cz
nádrže a výdejní systémy pro 
skladování
206
 

ECABIOTEC Bohemia s.r.o.
Plzeň 
www.ecabiotec.cz
kompletní péče o zvíře - 
dezinfekce
405
 

Eduard Škvára
Obecnice 
www.skvara-dojeni.ic.cz
dojící zařízení
312
 

EDWIN OZIMEK s.r.o.
Praha 3 - Žižkov 
prazeneskvarky.cz
pražené škvarky - novinka na 
českém trhu
E5

EKOBAK Praha s.r.o.
Praha 9 
www.bioenzymy.cz
bioenzymatické prostředky do 
septiků, žump
102

EKOCIS, spol. s r.o.
Karlštejn 
www.ekocis.cz
výroba čistíren odpadních vod
104
 

EKOLAMP s.r.o.
Praha 2 
www.ekolamp.cz
kolektivní systém Ekolamp
317
 
EKOTERM, s.r.o.
Praha 6 
www.topenipraha.cz
elektrické podlahové topení
B1
 

Energiepark Hahnennest 
GmbH & Co. KG
Ostrach, Německo
www.donau-silphie.de
energy group „Donau Silphie“
B1
 

Energy Adventure s.r.o.
Praha 3 
www.pracovnivozidla.cz
nákladní elektrické tříkolky pro 
zahrady
410
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Energy Czech Republic a.s.
Praha 7 
www.energy.cz
péče o zdraví a zdravý životní 
styl
B4
 
ENVI-PUR, s.r.o.
Praha 6 - Dejvice 
www.envi-pur.cz
domovní čistírny odpadních 
vod
103
 

Erste Corporate Banking
Praha 4 
www.csas.cz
finance
T1
 

esel technologies s.r.o.
Kostelec nad Černými Lesy 
www.esel.cz
automatické kotle na biomasu
301
 

et Euro Teplo a.s.
Plzeň 10-Lhota 
www.euroteplo.cz
kachlová a krbová kamna, kotle
317
 

EUROPLANT, šlechtitelská 
spol. s r.o.
Praha 9 - Horní Počernice 
www.europlant.cz
sadbové a konzumní brambory
T1

Eurotest s.r.o.
Staré Hodějovice 
www.spacisystemy.cz
spací systémy a postele z 
masivu
B1 303

F.P.H.U. „Wiklinex“ Teresa 
Tyrala
Wozniki, Polsko
výrobky z proutí a ze dřeva
406

FaKOPA s.r.o.
Děčín V-Rozbělesy 
www.fakopa.cz
zahradní nábytek z teakového 
dřeva
317
 
FARMCZSYSTEM, s.r.o.
Praha 2 
www.farmsystem.cz
zoohygiena, krmné přídavky, 
technologie,
B1
 

FARMTEC a.s.
Jistebnice 
www.farmtec.cz
komplexní služby při investicích 
v ŽV
403
 

Fast Agri s.r.o.
Boršov nad Vltavou 
www.fastagri.cz
servis zem. techniky
304
 

FIDES AGRO, spol. s r.o.
Šardice 
www.fidesagro.cz
minerální,vitamínové, mléčné 
krmné směsi
T2

Fixkraft Futtermittel GmbH
Enns, Rakousko
www.fixkraft.at
krmiva pro hospodářská zvířata
D1
 

FleetCom s.r.o.
Praha 4 
www.dumkotlu.cz
kotlíková dotace, výstava kotle
B1
 

FORMAT 1 spol. s r.o.
Křenovice 
www.format1.cz
váhy na dobytek, pytlov. váhy, 
odpuzovače
B1
 

FRONIUS Česká republika / 
HBT WELD
Český Krumlov 
www.fronius.com
stroje a přísluš. pro svař. el. 
obloukem
B1
 
Galaxie spol. s r.o.
Praha 3 
pekařství, cukrářství
401
 

GARNEA a.s.
Dolní Bukovsko 
www.garnea-as.cz
zem. technika DEUTZ-FAHR
213 214
 

GOSPODARSTWO ROLNE 
EDEN
Strzelce Krajeňskie, Polsko
cibuloviny
312 406
 

2x 2x

Avery�zlatá,�zelená�518, černá�502

EUROPLANT šlechtitelská�spol.�s�r.o.

EUROPLANT šlechtitelská�spol.�s�r.o.
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Gospodarstwo rolne 
Madejczyk
Wilcza, Polsko
rostliny
411
 
GRANÁT - VLTAVÍN
Mírová pod Kozákovem 
české granáty, vltavíny
E5
 

GreenMech, s.r.o.
Bořetice 
www.greenmech.cz
štěpkovače, štípače, cirkulárky, 
zametače
104
 

Gregor a syn, s.r.o.
Tábor - Čekanice 
www.gregor-asyn.cz
traktory Zetor, Tym, Molčík
107
 

HANZEL PRODUKCJA 
OBUWIA S.C.
Ludzmierz, Polsko
www.hanzel.pl
myslivecká obuv
R1
 
HAPPY DISTRIBUTION LTD
Londýn, Velká Británie
www.galerica.com
polykarbonátové skleníky 
Galerica
317
 

HBT WELD s.r.o.
České Budějovice 
www.hbtweld.cz
prodej, servis a půjč. svář. 
techniky
B1
 

HELUZ cihlářský průmysl 
v.o.s.
Dolní Bukovsko 
www.heluz.cz
pasivní dům HELUZ TRIUMF
409
 

Hromčík - Medovina ELISA
Nivnice 
www.medovina.cz
medovina ELISA hořká, 
ořechová, mandlová
218
 
Humpolecké strojírny 
Humpolec
Humpolec 
www.trac-lift.cz
čelní nakladače + nářadí
306
 

HZT Technik - servis, a.s.
Milín 
www.hzt.cz
zemědělské stroje
112
 

CHARVÁT CTS a.s.
Poděbrady 
www.charvat-cts.cz
traktorový nosič kontejnerů
306
 

Idea Import.ante, s.r.o.
Tvarožná 
www.ideaimport.cz
nástroje na opracování dřeva
309
 
IMC Slovakia, s.r.o.
Považská Bystrica, Slovensko
www.pelesko.sk
pelet. linka umíst. v mobil. 
kontejneru
201

Ing. Jaroslav Novotný - JANO
Praha - Záběhlice 
autopotahy - autodoplňky
406
 

INGELD s.r.o.
Velké Meziříčí 
www.ingeld.cz
zahradní nábytek
411
 

INTABO
Tábor 
www.intabo.cz
silo, čistička obilí, vysavač
303
 
INTERFORST CZ s.r.o.
Prostějov 
www.interforst.cz
navijáky, štípačky dřeva, 
příslušenství
116
 

INTERIER - Jaroslav Vlach
Brandýs nad Labem 
rybář. potřeby (pruty, navijáky, 
vlasce)
R1
 

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Polná 
www.ippolna.cz
foukaná minerální tepelná 
izolaceobjektů
317
 

iRobot
Praha 9 - Čakovice 
www.irobot.cz
iRobot Roomba - pomocník do 
domácnosti
B1
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IZOTRADE s.r.o.
Vysoké Veselí 
www.izolace-izotrade.cz
foukaná tepelná izolace
E5

Jaga Media, s.r.o
Praha 10
www.jagamedia.cz
Vydavatelství Jaga: 
Recepty prima nápadů
B4

Jahodárna Kouřim
Kouřim 
www.jahodarna-kourim.cz
sadba jahodníku
401
 

Jamenská a.s.
Jamné nad Orlicí
www.jamenska.cz
zemědělská technika
413
 

JAWA
Týnec nad Sázavou 
www.jawa.eu
motocykly tradičního českého 
výrobce
317
 
Jihočeská společnost pro 
ochranu přírody a myslivost, 
o.p.s.
České Budějovice 
www.jisopm.cz
projekty přeshraniční 
spolupráce
R1
 

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích
České Budějovice 
www.frov.jcu.cz

Projekt „Ryby pro lidi“
310

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích,
Vodňany 
www.frov.jcu.cz
nabídka studia, prezentace 
FROV JU
R3
 

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích, 
Zemědělská fakulta
České Budějovice 
www.frov.jcu.cz
vysoká škola zemědělského 
zaměření
R3
 
Jihočeský chovatel a.s.
České Budějovice 
www.jchovatel.cz
šlechtění zvířat, genetika, 
inseminace
D D1 D3 405
 

Jihočeský kraj
České Budějovice 
www.kraj-jihocesky.cz
Ochutnejte Jižní Čechy všemi 
smysly!
T1
 

John Guest Czech s.r.o.
České Budějovice 
www.johnguest.com
plastové nástrčné spojovací 
materiály
B1
 

JSC „KLEVER“
ROSTOV-ON-DON, Rusko
www.kleverltd.ru
malá zemědělská mechanizace
101

JUSTRA TREZORY s.r.o.
Děčín 2 
www.justratrezory.cz
profesionální český výrobce 
trezorů
R1

JV AGROTRADE s.r.o.
Tábor 
www.jvagrotrade.cz
stroje a zařízení pro dopravu a 
manipul.
108

K V A R T O , spol. s r.o.
Bystřice 
www.kvarto.cz
New Holland, Amazone
100 215

K.B.T. PROFTECH s.r.o.
Beroun 
www.kubota.cz
zemědělské stroje značky 
Kubota
210

Kasalova pila, s.r.o.
Jindřichův Hradec II 
www.kasalovapila.cz
krovy, příhradové vazníky, 
dřevěná okna
208

KB-BLOK systém, s.r.o.
Postoloprty 
www.kb-blok.cz
vibrolisované betonové 
tvarovky pro plot
212

KDS Sedlčany, nožířské 
výrobní družstvo
Sedlčany 
www.kds.cz
nožířské zboží
E1



63

Seznam vystavovatelů

Keramické květiny
Rabyně 
keramickekytky.cz
keramické kytky a zahradní 
doplňky
106
 
KETRIS, s.r.o.
Brno 
www.ketris.cz
pomůcky a zařízení pro chov
405

Kitl s.r.o.
Jablonec nad Nisou 
www.kitl.cz
výrobce medicinálních sirupů, 
medovin, vín
309

KOH-I-NOOR HARDTMUTH 
Trade a.s.
Pelhřimov 
www.koh-i-noor.cz
školní, umělecké, kanc. potřeby
201
 

Kostečka Group spol. s r.o.
Praha 5 
www.kostecka.net
pomoc s dotacemi na tepelná 
čerpadla
B1
 
KOVARSON s.r.o.
Vsetín 
www.kovarson.cz
český výrobce kotlů a přestaveb
317
 

KOVO DRUŽSTVO Olomouc
Hlubočky 
www.kovoolomouc.cz
pasti na škodnou, zahradní 
nářadí
E1

KOVO NOVÁK Jan Novák
Citonice 1 
www.kovonovak.cz
stroje na výrobu pelet, lis na 
peletky
213
 

KOVOBEL, výrobní družstvo
Domažlice 
www.kovobel.cz
technologická zařízení pro chov 
drůbeže
T2
 
Kovovýroba - Luděk Boch
Semily 
prodej všech druhů žacích kos, 
N.D.
301
 

Kovovýroba SPL s.r.o.
Praha 2 - Nové Město 
www.kovovyroba-spule.
webnode.cz
špalíkovače
317
 

Kraj Vysočina
Jihlava 
www.kr-vysocina.cz
potraviny z kraje Vysočina
T1
 

Krajská rada seniorů 
Jihočeského kraje
České Budějovice 
prezentace rady
B1
Krakonošovy dobroty s.r.o.
Roztoky u Jilemnice 
www.krakonosovydobroty.cz
nůši dobrot z Krkonoš přivezl 
Krakonoš
402
 

KRÄNZLE, spol. s r.o.
Karlovy Vary 
www.kranzle.cz
čistící a úklidová technika
119
 

KSK METAL družstvo
Brno 
www.ksk.cz
výrobce mobilních ohradníků
405
 

KUPÁLA spol. s r.o., 
Pelhřimov
Pelhřimov 
www.kupala.cz
dojící zařízení BouMatic
504
 
KVERNELAND GROUP CZECH 
s.r.o.
Beroun 
www.kvernelandgroup.cz
zemědělské závěsné stroje
210
 

Landmaschinenfabrik 
Köckerling GmbH
Verl, Německo
www.koeckerling.de
talířový podmítač REBELL 
CLASSIC GOOT
503
 

LANIT PLAST, s.r.o.
Sulice 
www.lanitplast.cz
desky na zastřešení 
zemědělských staveb
301
 

Ledenický nábytek v.d.
Ledenice 
www.ledenicky-nabytek.cz
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nábytek do obývacích pokojů 
a ložnic
E1
 
Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové 
www.lesycr.cz
správa stát. lesů a drob. vodních 
toků
T1

LIVA Předslavice
Volyně 
www.liva.cz
technika na 
pícniny,traktory,zprac. půdy
210

LK PUMPSERVICE
Praha 9 - Vysočany 
www.lkpumpservice.cz
čerpadla, čerpací technika
301

LS KAMNA s.r.o.
Strakonice 
www.ls-kamna.cz
kamna a grily nové generace
317
 
LUKO - česká výroba košil
Červený Kostelec 
www.luko.cz
česká výroba košil od roku 1880
R1 303

LUKON BULBS
Lovčice 
prodej cibulovin a hlíznatých 
rostlin
406
 

Mačkače a šrotovníky zrna
Číčenice 
www.mackacezrna.cz

mačkače a šrotovníky obilovin
301
 

MADE GROUP, a.s.
České Budějovice 
prodej a výstava potrav. 
sortimentu
AK08
 
Macháček Jan
Tvarožná 
www.kaindl-naradi.cz
výhradní zastoupení firmy 
Kaindl nářadí
311
 

MALCOM CZ s.r.o.
Beroun - Závodí 
www.malcomcz.eu
prodej, servis kom. a lesnické 
techniky
100 201
 

Maminčina marmeláda
Protivín 
džemy a marmelády z domácí 
manufaktury
317
 

MANATECH CZ s.r.o.
Humpolec 
www.manatech.cz
zemědělská, lesní, stavební 
technika
100 107
 
Mandák František
Stachy 
www.sweb.cz/aquacentrum-
stachy
vodní filtry, rozbory vody
F4
 

Mária Šutaríková - MODEN
Bytča, Slovensko

www.athosmod.sk
výroba a prodej mysliveckých 
oděvů
R1
 

Marie Kuchařová
Kroměříž 
výroba pracovních oděvů
704
 

MARK TOOLS s.r.o. - 
Agroslužby
Bystřice pod Hostýnem 
nářadí pro zahradníky a domácí 
kutily
704
 
MATHEO s.r.o.
České Budějovice 
www.matheo.cz
káva
119 206 301 311 317 402
 

Mendelova univerzita v Brně
Brno 
www.mendelu.cz
zajímavé, interakt. ukázky a 
ochutnávky
R3
 

Mgr. Markéta Aubrechtová
Borek 
masožravé a jiné exotické 
rostliny
406
 

Milisterfer
Strakonice 
milisterfer.cz
sekačky, čerpadla, traktory, pily
206
 
Ministerstvo zemědělství ČR
Praha 1 
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www.eagri.cz
prezentace resortu zemědělství
T1
 

MIREL VRATIMOV a.s.
Vratimov 1 
www.mirelon.com
excelentně přilnavá 
potravinová fólie
B4
 

Miroslav Hloušek - INCOR
Hradec Králové 
www.incormedica.cz
léčebná kosmetika, konopné 
výrobky, čaje
B4 308
 

MITAS a.s.
Praha 10 - Záběhlice 
www.mitas-tyres.cz
pneumatiky pro zem. 
mechanizaci
110
 
Möller, s.r.o.
Staré Město 
www.moller.cz
větrání, topení, chlazení v 
chovech hosp. zvířat
T2
 

MONETA Money Bank, a.s.
Praha 4 
www.moneta.cz
nabídka bankovních produktů
T1 303

MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Brno - Židenice 
www.moreauagri.cz

zemědělská technika
116
 

Mráz Agro CZ, s.r.o.
Blatná 
www.mrazagro.cz
dodavatel krmiv, komodit
T1
 
Mrázek Jiří
Votice 
www.defro.biz
automatické kotle
207
 

Mrowiec - lilie
Pruchna, Polsko
cibuloviny, lilie
303 402 404
 

Multos s.r.o.
Pelhřimov 
zem. stroje DAL-BO, nakladače 
SCHÄFFER
108
 

Muzeum medoviny, TOMKA 
s.r.o.
Nitra, Slovensko
www.tomka.sk
výrobky z medu, medovina, 
dárkové balení
308
 
MVENTURIAN GLOBAL 
LIMITED
Kumasi, Ghana
www.mventurianglobal.com
servis - zemědělství, farmy, 
plodiny
E5

Narex s.r.o.
Česká Lípa 
www.narex.cz

profesionální elektrické ruční 
nářadí
401
 

Národní síť Místních akčních 
skupin České republiky, z.s.
Hradec nad Moravicí 
www.nsmascr.cz
NSMAS je společenstvím 
sdružující MAS
T1

NCH Czechoslovakia spol. s 
r.o.
Praha 1-Nové Město 
www.ncheurope.com
maziva, aditiva, chemie
Z
 
No. 1 Family, kom. spol.
Obrnice 
www.no1family.cz
zahradní nábytek z masivu na 
zakázku
310
 

NWT a.s.
Hulín 
www.nwt.cz
hydroponické pěstební skleníky 
na klíč
T1
 

Obchodní akademie Třeboň
Třeboň 
www.oatb.cz
škola
G
 

Observatoř venkova, z.s.
Stružná 
www.observator-venkova.cz
prezentace observatoře
T1
ok-hracky.cz
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Písek 
www.ok-hracky.cz
prezentace modelů zem. a stav. 
techniky
301
 

Oldřich Máca
Újezd u Brna 
oleje
B1
 

OPaLL-AGRI, s. r. o.
Dolní Životice 
www.opall-agri.cz
pluh, kompaktor, disker, secí 
stroje
213
 

OPOP
Valašské Meziříčí 
www.opop.cz
český výrobce kotlů na tuhá 
paliva
103
 
OSEVA vývoj a výzkum s.r.o.
Zubří 
www.oseva-vav.cz
zeměděl. výzkum, šlechtění, 
poradenství
T1
 

OSPREY TUNNELS LTD.
Perth, Scotland, UK Velká 
Británie
víceúčelové skleníky
B1
 

Ovocnářská unie České 
republiky
Holovousy 
www.ovocnarska-unie.cz
ovocnářství
T1

OXYTREE SOLUTIONS s.r.o.
Brno 39 
www.oxytree.cz
prodej a výsadba rychle 
rostouc. stromů
R1
 
P & L, spol. s r.o.
Biskupice 
www.pal.cz
sklizeň, setí, traktory, nakladače
108
 

P.W.I Z.B.I I.G. BIO - GEN Sp. 
z o.o.
Namyslów, Polsko
www.bio-gen.pl
výživa rostlin
B4
 

PAMA
Ostrov nad Oslavou 
www.pamaas.cz
zastřešení a izolace objektů
317
 

Paprika Meisl
Kyjov 
papriky
301
 
PARMA servis s.r.o.
České Budějovice 
www.parma.cz
zemědělské vozidlo TATRA
100 114
 

PARTIS a.s.
Suchovršice 
www.zawell.cz
elektrické vysokozdvižné vozíky
Z
 

PEKASS a.s.

Praha 10 - Uhříněves 
www.pekass.eu;
www.jcb-agro.cz
oficiální přímé zastoupení JCB 
v ČR
100 108
 

PERAGRO Přísečná s.r.o.
Český Krumlov 
www.peragro.cz
MASSEY FERGUSON, 
KVERNELAND, KUHN
108
 
Pest Control Chemical s.r.o.
Praha 3 
www.stoppest.cz
výroba prostředků pro redukci 
hlodavců
317
 

Pěšárna s.r.o. - Distribuční 
centrum Znovín Znojmo a.s.
Třeboň 
www.podsvetem.cz
Znovínská vína lahvová i 
stáčená
B1
 

Petr Novotný - Farma u Petra
Snědovice 
myslivecké oděvy a doplňky
309
 

pewag Czech s.r.o.
Vamberk
www.pewag.cz
Řetězy a příslušenství pro 
lesní hospodářství, terénní 
řetězy a kolové pásy. Zvedací 
pásy a kruhové smyčky. 
Vysokopevnostní vázací řetězy 
G10, G12., zvedací svěrky 
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a magnety. Kotevní řetězy. 
Sněhové řetězy pro osobní, 
SUV, traktory a nákladní vozy, 
ochranné řetězy. Dopravníkové 
systémy a řetězy a spotřební 
řetězy značky pewag.
317
 
Pharmind Corporation s.r.o.
Praha 10 - Vršovice 
www.pharmind.cz
zdravá a přírodní svačinka
B4
 

PILA MARTINICE s.r.o.
Martinice - Březnice 
www.pilamartinice.cz
zemědělské stavby
211
 

Pivovar Samson
Praha 2 
www.samson.cz
výr. nápojů, alkoholické, nealk. 
pivo
B4
 

PLOTY VAMBERK - WIRE 
METAL s.r.o.
Vamberk 
www.e-pletivo.cz
ploty, pletiva, brány, branky
311

Podpůrný a garanční rolnický 
a lesnický fond, a.s.
Praha 8 
www.pgrlf.cz
informace o činnosti a 
podporách
T1
 

POL-AGRO TRADING ZT s.r.o.
Frýdek-Místek 
www.polagro.cz
traktory URSUS, zem. stroje 

UNIA
505
 

Potravinářská komora České 
republiky
Praha 10 - Malešice 
www.foodnet.cz
potravinářská výroba
T1
 

Povodí Vltavy, státní podnik
Praha 5 
www.pvl.cz
T1
 
Pracovní společnost 
nástavkových včelařů CZ, o.s.
České Budějovice 
www.psnv.cz
moderní, jednoduché včelaření
B4
 

PRESSOL Tschechien s.r.o.
Tachov 
www.pressol.com
mazací technika, AD-Blue 
technika
Z
 

PRODAG Zlín s.r.o.
Zlín - Příluky 
www.prodag.cz
traktor, vlečka, postřikovač, 
rozmetadlo
110
 

Profi Press s.r.o.
Praha 2 - Vinohrady 
www.profipress.cz
vydavatelství odborného tisku
101
 
PRO-TEC Jiří Beránek
Zlonice 

www.pro-tec-cz.eu
profesionální produkty a 
technologie
Z
 

PS sprint s.r.o.
Pardubice-Zelené Předměstí 
www.prodejnakladacu.cz
čelní kolové nakladače zn. 
SCHMIDT
207
 

R E G U L U S spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany 
www.regulus.cz
tepelná čerpadla, solární 
systémy, rekuperace
301
 

Raiffeisen - Leasing, s.r.o.
Praha 4 
financování zemědělské 
techniky
509
 
RANK CAR s.r.o.
Slaný 
www.rankcar.cz
nakladače a manipulátory z 
Německa
215
 

REHOS, s.r.o.
Babice 
www.rehos.cz
prodej traktorů AGT a 
přídavných zařízen
116
 

Réka Marková, M.A.R.K.O.S.
Štúrovo Slovensko
výroba a prodej mysliveckých 
oděvů
R1
 

Seznam vystavovatelů
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Reprogen, a.s.
Planá nad Lužnicí 
www.reprogen.cz
šlechtit. program v chovu skotu 
a prasat
405
 
RJ - TRADING s.r.o.
Tábor 
www.centrumvytapeni.cz
vytápění, kotlíková dotace, 
kamna, kotle
317
 

ROJEK prodej, spol. s r.o.
Častolovice 
www.rojek.cz
tepelná technika
101
 

SATURN Invest s.r.o.
Praha 4 
mobilní klimatizace
B1 E5 217
 

Sdružení jihočeských 
chovatelů hospodářských 
zvířat
Nové Homole, České Budějovice 
chov zvířat
405
 
Sdružení místních samospráv 
ČR
Zlín 
www.smscr.cz
prezentace sdružení
T1
 

SERVIS ZK ČR s.r.o.
Brno - Slatina 
chiptuning - zvýšení výkonu, 
snížení spotřeby
317
 

Severočeské doly a.s.
Chomutov 
www.sdas.cz
hnědé uhlí pro 
malospotřebitele
B1
 

Schweizer International s.r.o.
Praha - Bubeneč 
www.bestofnature.cz
BON BEST OF NATURE,OK-
PLAST,PRESTO CAFFE
204 305 311 312 402
 
SIAGRA
Zlín - Malenovice 
www.siagra.cz
sušárny zrnin, čističky, sila, 
nádrže
213
 

Skalička Vojtěch
Horoměřice 
výroba a prodej škvarkových 
tyčinek
308
 

SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
Majdalena
www.slouparna.cz
betonové a železobetonové 
prvky a díly
317
 

SMS CZ
Rokycany - Plzeňské Předměstí 
www.smscz.cz
stroje pro předseťovou úpravu 
půdy
201
 
SONIX - Výroba kuchyňských 
potřeb
Jablonné nad Orlicí 
www.sonix.cz

vykrajovače, vypeckovávače, 
škrabky
B4
 

SOŠ veterinární, 
mechanizační a zahradnická 
a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky
České Budějovice 
www.soscb.cz
škola
G

Společnost mladých 
agrárníků České republiky
Praha 5 
www.smacr.cz
vzdělávání a porad. v obl. zem. 
produkce
T1

Spolek pro obnovu venkova 
ČR
Bělotín 
www.spov.org
prezentace spolku
T1
 
STAGRA B s.r.o.
Studená 
www.stagra.cz
zemědělská technika
216
 

STAKO MF s.r.o.
Veselíčko 
www.stakomf.cz
traktory a kombajny MASSEY 
FERGUSON
116
 

Státní fond životního 
prostředí České republiky
Praha 4 
dotace z programu Nová zelená 
úsporám
B1
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Státní pozemkový úřad
Praha 3 
spucr.cz
prez. pozemkových úprav a 
další činnost
T1
 
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ 
SPRÁVA
Praha 2 
www.svscr.cz
prez. činnosti Státní veterinární 
správy
T1
 

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce
Brno 3 
www.szpi.gov.cz
dozorový úřad pro kontrolu 
potravin
T1
 

Státní zemědělský 
intervenční fond
Praha 1 
www.szif.cz
značka kvality
T1
 

Státní zemědělský 
intervenční fond, 
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Praha 1 
www.szif.cz
propagace regionálních potravin
T1
 
Státní zkušebna strojů a.s.
Praha 17 
www.statnizkusebna.cz
státní zkušebna strojů - sponzor 
formule
Z
Stavební spořitelna České 
spořitelny, a.s.
Praha 3 

www.ceskasporitelnaplus.cz
měníme bydlení v domov
311
 

Strakoš Michal
Hlučín 
zahradní nůžky a nářadí
104
 

STROJÍRNY ROŽMITÁL
Rožmitál pod Třemšínem 
www.rozmital.com
zemědělské stroje na pícniny
306
 
STROM PRAHA a.s.
Praha 9 - Vinoř 
www.StromPraha.cz
výhradní zástupce techniky 
John Deere
306
 

Střední škola rybářská a 
vodohospodářská J. Krčína, 
Třeboň, Táboritská 941
Třeboň 
www.ssrv.cz
prezentaci školy
R3
 

Střední zemědělská škola, 
Písek, Čelakovského 200
Písek 
www.szespisek.cz
škola
G
STS Olbramovice
Olbramovice 
www.stsolbramovice.cz
Exponáty:
Romet – inovovaný nastýlací 
a krmný vůz s řezáním- 
rozdružení a zakládání 
balíkované slámy, sena, senáže
ZLH   – hydraulická nesená 
lopata – k nakládce, přepravě 

a sklápění sypkých a kusových 
materiálů
Kamzík  návěs – krmný a 
nastýlací  návěs - k zakládání 
siláže, sena, slámy volné i 
balíkové
Domur ES2  – rozmetadlo hnoje 
a přepravník – k rozmetání 
hnoje a kompostu
Mišak 8V – míchací vertikální 
krmný návěs

306
 
STS Prachatice, a.s.
Husinec 
www.stsprachatice.cz
lesnické, zemědělské a 
komunální stroje
201
 

STYL Plzeň, výrobní družstvo
Plzeň 
www.styl-plzen.cz
sportovní konfekce, textilní 
doplňky
E1
 

SUBIO EKO s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava 
www.subio.cz
bakterie a enzymy pro čištění 
org. hmoty
104
 

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev
Praha 1 
www.scmvd.cz
spotřební zboží; vybavení bytu; 
domu
E1
 

Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s.
Brno 
www.schok.cz
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expozice ovcí a koz
D D2
 

Svaz měst a obcí České 
republiky
Praha 4 
www.smocr.cz
prezentace svazu
T1
 

Svaz venkovské turistiky
Velký Beranov 
www.svazvt.cz
prezentace svazu
T1
 

Svoboda Jiří
Praha - Chodov 
potahy 
301 406

Šálek s.r.o.
Prostějov 
www.salekpv.cz
malotraktory a příslušenství
301
 

Šimík Pavel
Zlín 
medovina, včelí produkty, 
lázeňské oplatky
305
 

ŠMAKUJTO
Praha 2 
www.smakujto.cz
delikatesy od menších 
rodinných značek
B4
 

Šťastný s.r.o.
Soběslav 
www.stastny.taborsko.com

tepelná čerpadla Panasonic
B1
 
ŠTĚPKOVAČE URBAN - 
ŠPALÍKOVAČE
Chlumec nad Cidlinou 
www.stepkovac.com
štěpkovače na velkou štěpku-
špalíkovače
317
 

Štrbské presso
Sečovce Slovensko
www.strbskepresso.sk
příprava kávových produktů
B4
 

TECNOMA
Francie
zemědělská technika
306
 

Teco a.s.
Kolín 
www.tecomat.cz
komplexní řídící systém 
Tecomat Foxtrot
B1
Techn. guma - Kovozet
Lišov 
www.guma.cz
průmyslová guma, zeměď. 
nářadí
301
 

TEMAK CZ, s.r.o.
Pardubice - Zelené Předměstí 
www.temak.cz
české baličky píce nesené i 
tažené
213
 

Templářské sklepy Čejkovice, 
vinařské družstvo
Čejkovice 

www.templarske-sklepy.cz
víno
E1
 

Toiva nábytek
Pelhřimov 
www.toiva.cz
sedací soupravy na zakázku
E5
 
TOKO AGRI a.s.
Praha 4 
www.toko.cz
kombajn a řezačka 
Gomselmash
100 218 303 507
 

TOMKET, s.r.o.
Praha 1-Nové Město 
www.nejlevnejsipneu.cz
největší prodejce pneumatik v 
ČR a SR
100 508
 

TONSTAV-SERVICE s.r.o.
České Budějovice 
www.tonstav-service.cz
strojní technika, manipulační 
technika
208
 

TOPAGRI s.r.o.
Beroun 
www.topagri.cz
stroje zn. VALTRA, PFANZELT, 
SAMSON
210
 
TRASO s.r.o.
Frenštát pod Radhoštěm 
www.traso.cz
dvouplášťové ocelové nádrže 
na naftu
702
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TVAR, výrobní družstvo 
Pardubice
Pardubice 
www.tvar.cz
potřeby pro domácnost, 
dřevorubec. klíny
E1

U+M Servis, s.r.o. Třeboň
Třeboň 
www.umtrebon.cz
Eurodealer firmy GRIMME, 
autorizovaný prodejce 
zemědělské techniky firem 
CLAAS, VÄDERSTAD, LEMKEN, 
Importér - čelních traktorových 
nakladačů STOOL, dopravní 
techniky HAWE, krmných vozů 
BvL a sběrače kamenů PEL-
tuote.
502

UNIAGRA CZ a.s.
Týn nad Vltavou 
www.uniagra.cz
prodej a servis zem. a 
komunální techniky
210
 
UNIDATAZ s.r.o.
Znojmo 
www.unidataz.cz
ocelové nádrže, systémy pro 
výdej PHM
702
 

UNIMARCO a.s.
Želechovice nad Dřevnicí 
www.unimarco.cz
postřikovače HARDI, 
rozmetadla BREDAL
108 109
 

UNIVERSUM, s.r.o.
Brno 
www.universum-lepidla.cz
lepidla UNIVERSUM
303 312 317

Úpravny vody
Milín 
www.upravny-vody.cz
magnet. a chem. úprava a 
filtrace vody
201
 
Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací
Praha 2 
www.uzei.cz
státní příspěvková organizace
T1
 

Ústecký kraj
Ústí nad Labem 
www.kr-ustecky.cz
www.branadocech - Krásu 
hledejte doma
T1
 

Územní sdružení Českého 
zahrádkářského svazu Č.B.
České Budějovice 
www.zahradkaricb.cz
poraden. pro pěstování ovoce 
a zeleniny
B4
 

Vavřinec Turčín - 
VČELAPRODUKT
Dolní Dunajovice 
www.vcelaprodukt.cz
včelí med, medy s ovocem, včelí 
produkty
B4
 
Včelco s.r.o.
Smolenice Slovensko
www.vcelovina.cz
med, medovina - včelovina
T1 317
 

Velkoobchod čajů CGfoods
Brno 16 

www.cgfoods.cz
dodavatel kvalitních čajů z 
celého světa
B4
 

VELVYSLANECTVÍ PR V PRAZE
Praha 1 - Hradčany 
www.praha.trade.gov.pl
podpora hosp. spolupráce 
Polska s ČR
B1
 

VEZEKO s.r.o.
Velké Meziříčí 
www.vezeko.cz
přívěsy, přepravníky, automob. 
nástavby
212
 
VIADRUS a.s.
Bohumín 
www.viadrus.cz
české kotle, radiátory, krby
102
Vinařský fond
Brno 
www.vinarskyfond.cz
prezentace vinařské turistiky
T1

Vinotéka a pizzerie Mgr. 
Daniel Ambler
České Budějovice 
víno
B4 T1
 

VITAR, s.r.o.
Zlín 4 
www.vitar.cz
výroba a vývoj vitamín. doplňků 
stravy
B4
 
VÍTEX CZ a.s.
Bystřice pod Hostýnem 
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www.vitex.cz
pletařská výroba
303
 

Vlachynský Jaroslav
Vlčnov 
lázeňské oplatky
218 220
 

VLTAVA LABE MEDIA a.s.
České Budějovice 
www.denik.cz
Českobudějovický deník
317
 

Vojenská zdravotní 
pojišťovna ČR
České Budějovice 
www.vozp.cz
prezentace zdravotní 
pojišťovny
B1
 
VOTUM Centrum 
Odškodnění, a.s.
Brno-střed 
www.votum-ci.cz
pomoc pošk. na zdraví při dopr. 
nehodách
B1

Vraník s.r.o.
Slušovice 
www.pneuvranik.cz
protektorované i nové pneu
506
 

VŘÍDLO, výrobní družstvo, 
Karlovy Vary
Karlovy Vary 
www.vridlo.cz
Karlovarská kosmetika ®
E1
 

VÝSTAVIŠTĚ České 

Budějovice a.s.
Olomouc 9 
www.agrocr.cz
prezentace komory
T1
 
Vyšší odborná škola a Střední 
zemědělská škola, Tábor, 
Náměstí T. G. Masaryka 788
Tábor 
www.szestabor.cz
škola
G
 

Výzkumný ústav 
bramborářský
Havlíčkův Brod 
www.vubhb.cz
zemědělský výzkum, šlechtění, 
poradenství
T1
 

Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti, 
v.v.i.
Jíloviště 
www.vulhm.cz
poradenství a výzkum
T1
 
Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy, v.v.i.
Praha 5 
poradenství a výzkum
T1
 
Výzkumný ústav pícninářský
Troubsko 
www.vupt.cz
zeměděl. výzkum, šlechtění, 
poradenství
T1
 

Výzkumný ústav 
potravinářský Praha, v.v.i.
Praha 15 

poradenství a výzkum
T1
 

Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v.v.i.
Praha 6 
www.vurv.cz
expozice VÚ MZE
T1
 

Výzkumný ústav 
veterinárního lékařství, v.v.i.
Brno-Řečkovice 
www.vri.cz
poradenství a výzkum
T1
 
Výzkumný ústav zemědělské 
techniky, v. v. i.
Praha 6 
www.vuzt.cz
poradenství a výzkum
T1
 

Výzkumný ústav živočišné 
výroby v.v.i.
Praha 10 
www.vuzv.cz
poradenství a výzkum
T1
 

Wienerberger cihlářský 
průmysl, a.s.
České Budějovice 
www.wienerberger.cz
komplet. cihl. systém 
Porotherm
317
 

WISCONSIN ENG. CZ s.r.o.
Prostějov 
www.wisconsineng.cz
traktory, travní sekačky
213
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WM Profi s.r.o.
Brno - Jundrov 
www.wmprofi.com
elektrické spotřebiče pro 
domácnost
206 317
 

WOLF SYSTEM  spol. s r.o.
Horoměřice 
www.wolfsystem.cz
výstavba železobetonových 
nádrží, sil
T1
 

WTC Písečná
Písečná 
výrobce zeměď. a komun. 
techniky
213
 

Y-CZ s.r.o.
Neplachov 
www.y-cz.cz
výhradní importér SAME, 
LAMBORGHINI, YAN
213
 
Záhorovská Michaela
Kroměříž 
www.tozahgarden.webnode.cz
skleník pro různé využití
404
 

Zařízení služeb MZe
Praha 1 
www.zsmze.cz
expozice Ryba na talíř
T1
 

Zdeněk Čítek REPROPLAST

Kladno 
www.reproplast.cz
kuchyňské a zahradní potřeby
303
 

Zeelandia spol. s r.o.
Malšice 
www.zeelandia.cz
výrobce ovocných náplní
T1
 
Zelinářská unie Čech a 
Moravy, z.s.
Olomouc 9 
www.zelinarska-unie.cz
prez. profes. pěstitelů zeleniny 
ČR
T1
 

Zemědělská a dopravní 
technika, spol. s r.o.
Nové Veselí 
www.zdt.cz
traktorové návěsy - nosiče 
nástaveb
101 108

Zemědělské družstvo Dolní 
Újezd
Dolní Újezd 
www.skleniky.eu
skleníky a pařeniště - výroba, 
montáž
406
 

Zemědělský svaz České 
republiky
Praha 1 
www.zemsvazpraha.cz;
www.zscr.cz
dobrovolné nezávislé 
nepolitické sdružení
T1
 

ZEMĚDĚLSKÝ TÝDENÍK
Praha 10 
www.zemedelskytydenik.cz
odborný zemědělský týdeník
312
 

Zemědělský výzkum
Troubsko 
www.vupt.cz
zeměděl. výzkum, šlechtění, 
poradenství
T1
 

Zemědělský výzkumný ústav
Kroměříž 
www.vukrom.cz
zeměděl. výzkum, šlechtění, 
poradenství
T1
 

ZEMI BUILDING MACHINES 
a.s.
Jindřichův Hradec 
www.solistraktor.cz
prodej a servis traktorů SOLIS
504

ZETOR TRACTORS a.s.
Brno 28 
www.zetor.com
Společnost ZETOR TRACTORS 
a.s. je výrobcem traktorů 
ZETOR, se kterými se zákazníci 
na trzích světa setkávají již více 
jak 70 let. Portfolio značky je 
tvořeno čtyřmi modelovými 
řadami strojů o výkonech od 
60 – 170 koní, jde o traktory 
MAJOR, PROXIMA, FORTERRA 
a CRYSTAL. Ve vlastním 
výrobním a vývojovém centru 
v Brně v České republice 
pokračují práce na rozšíření 
modelových řad na celkových 
šest s výkony od 50 do 200 
koni. Probíhá zde také inovace 
a modernizace stávajících 
produktů. Produkty značky 
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ZETOR přinášejí zákazníkům 
ideální kombinací síly a 
výkonu motoru, jednoduchým 
účelným provedením a nízkými 
provozními náklady. Za 
sedmdesátiletou historii značky 
ZETOR bylo prodáno více než 
1,3 milionu traktorů do 136 
zemí světa.
Z
 

ZINGA ČR
Česká Lípa 
www.zingacr.cz
ZINGA = galvanizace zinkem za 
studena
309
 

ZOOPO spol. s r.o.
Jaroměř 
www.zoopo.cz
kožená šňůra, vodítka, obojky, 
opasky
404
 

ZVVZ MACHINERY, a.s.
Milevsko 
www.zvvz.cz
cisternový návěs
Z
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Seznam obchodníků

AIRO - Romana Vlčková
Český Krumlov 
www.airo.cz
chovatelské potřeby pro psy
106
 

Antonín Borovička
České Budějovice 
zvěř. uzeniny, myslivecké 
potřeby
202 AK14
 

Aulichová Blanka
Hronov 
oděvy
R1 F4
 

AVON - ing. Hana MALÁ
Komárov 
www.avon-registrace.eu
registrace nových AL/AG, 
prodej kosmetik
217
 
BADYN s.r.o.
Zlín - Štípa 
hrníčky, podtácky, magnety
106
 

Banás Pavol
Kašperské Hory 
výrobky z vlny
303
 

beauty „LILLE“, spol. s r.o.
Praha 6 
www.beautylille.cz
kosmetika LILLE
106
 

Bety - výroba nočního prádla, 
blahopřání a gratulací
Kopřivnice 

www.fler.cz/dolezalova-libuse
Bety - výroba nočního prádla
F4 202 204
 
Bilak Petro
Košice Slovensko
dřevěné výrobky, bižuterie
202 204
 

blazek stick & caps s.r.o.
Jindřichův Hradec 
čepice všeho druhu z vlastní 
výroby
106
 

Boháč Miloslav
Košice 
bytový textil - záclony
202 303 AK19
 

Bohuslav Nýč - BONY
Dolní Radechová 
www.bonysvicky.cz
hřbitovní a vonné svíčky
204
 
COFFEE-BIKE
Rousínov 
www.coffee-bike.com
káva, kávové speciality
303
 

CZMEDICA s.r.o.
Liberec V-Kristiánov 
www.czmedica.com
výrobky CZMEDICA, čaje
AK17
 

Český porcelán zn. Thun 1794 
a.s.
Chomutov 
český porcelán zn. Thun 1794 
a.s.
106

DARES s.r.o.
Tábor 
www.dares.cz
koření, sušené plody, smaž. 
cibulka
202 303
 
Dětský textil z Pardubic
Praha 5 - Smíchov 
dětské oblečení, dámská móda
303
 

Dubský Karel
Jindřichův Hradec
trdelník, pražené oříšky
209
 

EMA - Eva Marušková
Písek 
výroba dámské konfekce
ES
 

ethnomusic.cu
Říčany 
www.ethnomusic.cz
hudební produkce, exotický 
sortiment
303
 
EVERING GROUP s.r.o.
Praha 4 
spotřební zboží
219
 

FIREWORK s.r.o.
Praha 6 
potravinové folie, 
autokosmetika
317 411 202 204
 

Flachsová Venuše
Praha 8 - Libeň 
www.villavenus.cz
textilní výrobky
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Seznam obchodníků

Fresh to free s.r.o.
Praha 4 - Michle 
wellness přístroje
303
 
Heller Milan
Praha 7 
sportovní a turistické batohy
202
 

Hráček Jiří
Jihlava 
www.acqua.cz
plavky všech velikostí
F4
 

Chanar, s.r.o.
Moravany 
www.chanar.cz
prodej chalvy, čaje ze Srí Lanky
217
 

Charita dětem z.s.
Litomyšl 
www.charitadetem.cz
keramické předměty

Imperium Gurmanum s.r.o.
Brno 
bylinky, koření a koř. směsi
302 317
 

Jahoda Miloslav
Dačice 
dětské oblečení, prádlo, 
montérky
AH04 AH05 AH09 AH11 AH12
 

Jakl Stanislav
Praha 4 
hračky, ponožky, cukrovinky
204 303
 

JAMIJA Business s.r.o.
Prostějov 
www.haloshop.cz
trička, tílka, prádlo
106 217
 
Jaromír Golasowski
Havířov - Podlesí 
www.sedackynamiru.ic.cz
sedací soupravy
106
 

Jaroslav Vestfál
Cerekvice nad Bystřicí 
hořické trubičky, Trdelník od 
Matěje
204 218
 

Jaroslava Plachá
Kolín 
SLUNÍČKO - dětský textil
106
 

Jiří Novák - NOVA
Olomouc-Nemilany 
www.obuvjana.cz
obuv, textil
217 220 303
 
Jukl Vlastislav
Bulovka 
www.zahradnabytek.estranky.cz
zahradní nábytek
217
 

Kaňok Marek
Petřvald 
přírodní kosmetické oleje
202 303 

Kavárna na cestě
Soběslav 
www.fb.com/kavarnanaceste
káva

KOLEON spol. s r.o.
Brno - Královo Pole 
www.extraplus.cz
kožené zboží
106 202
 
Krásné věci
Hlinsko 
www.krasne-veci.cz
módní oděvy, bižuterie
F4
 

KRATOCHVÍL STYL s.r.o.
Praha 8 - Karlín 
dámská konfekce
202 204
 

Kristýna Brožová
Ostrava - Moravská Ostrava 
čistič brýlí a monitorů
204
 

Kvalita v kuchyni
Litvínov 
www.kvalita-v-kuchyni.cz
domácí potřeby
AK21 AK22
 
Martin Bajer
Hluk 
česnek, potrav. folie, pedik. 
potřeby
106 202 217 303

Mgr. Eva Škrovová - 
Staročeské povlečení
Včelná 
www.skrov.cz
staročeský bytový textil
AK09
 

Mgr. Miroslav Bašus
Pečky 
potravinové doplňky, masti, 

Seznam obchodníků
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krémy
106 303
 

Mica Gustav
Jevišovka 
pánská trika
303
 

NO.1 COSMETICS
Pohorelá, Slovensko
www.bcosmetics.com
přírodní kosmetika
217
 

Notting Hill s.r.o.
Praha - Veleslavín 
koření, autokosmetika
308 106 204 303 AK16
 
Oliver´s group s.r.o.
Praha 9 
www.oliversfeet.cz
masážní přístroj na chodidla
F4
 

Pavlína Tichá
Hradec Králové 
výroba bižuterie, šití šátků
106
 

Petr Kostelanský
Frýdek-Místek 
optika
106 202
 
Podpěrová Zdeňka
Dobrá Voda u Č.Budějovic 
povlečení, deky, polštáře, 
přikrývky
AK15
 

Pour Stanislav
Hronov 

hračky, dárkové předměty
106 117 217
 

Protective&Pure s.r.o.
Olomouc 
protective-pure.cz
protizamlžovací technologie
217
 

RENAPUR
Praha 4 
www.renapur.cz
přír. prostředky na ochranu
317
 
Ručně šité kožené sandály
Třeboň 
ručně šité kožené sandály
202
 

Simmy s.r.o.
Modřice 
www.simmy.cz
deštníky, pláštěnky, hrnky s 
potiskem
106 204
 

SLEZI
Osek nad Bečvou 
rybářské, turist., zahradnické 
potřeby
217
 

Sztojka Milan
Bílina 
bytový textil
303
 
Sztojka Stefan
Lužice 
bytový textil, povlečení
117
 

Šárka Černá
Frýdek-Místek - Lískovec 
vykrajovací pomůcky
204
 

Tryado topic s.r.o.
Český Krumlov - Domoradice 
smaltované výrobky
204
 

Unics Store s.r.o.
Praha 1 - Staré Město 
wellness sortiment
F4
 
UOMO & DONNA spol. s r.o.
Teplice 
www.uomodonna.cz
móda
F4
 

Volfíková Miroslava
Praha 8 
potisk triček
204
 

Vyšinský Vladimír
Roudnice nad Labem 
česnek vlastní výroby
217
 

WERSO s.r.o.
Sychrov 
www.werso.cz
české spodní 
prádlo+volnočasové oblečení
F4
 
Žaneta Mandrlová, DiS.
Klokočí 
www.zaluzieoprav.cz
žaluzie, okna, sítě - náhr. díly
217 303

Seznam obchodníků
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Pořadatel mezinárodního agrosalonu Země 
živitelka
Výstaviště České Budějovice, a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 387 714 911, fax: +420 387 714 263
e-mail: info@vcb.cz, www.vcb.cz

Vedení akciové společnosti
Ing. Leoš KUTNER, MBA 
předseda představenstva a ředitel VČB
 
Václav POLAN - obchodní ředitel
Ing. Jan ŠESTÁK - technický ředitel
Mgr. Ing. Zdeněk VOLF - finanční ředitel

Projektový manažer výstavy
Mgr. Radka VÁCHOVÁ 
vachova@vcb.cz, tel.: +420 778 708 757

Odborný a doprovodný program
Ing. Michaela KUBAŠTOVÁ 
kubastova@vcb.cz, tel.: +420 602 184 264

Reklamní služby
Jitka ŠÍTALOVÁ - sitalova@vcb.cz
tel.: +420 724 504 924

Technické záležitosti
Zdeňka HAMBERGEROVÁ - 
hambergerova@vcb.cz
tel.: +420 602 689 260

Venkovní plochy, služby, obchodníci
Ing. Martina VOKATÁ - vokata@vcb.cz
tel.: +420 602 470 648

Kryté plochy, služby
Antonie KREJBICHOVÁ - krejbichova@vcb.cz
tel.: +420 602 643 516

Realizace 
Václav LITVAN - vaclav.litvan@gmail.com 
tel.: +420 605 849 758

Tiskové středisko, TV Živitelka
Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ 
cenkova@vcb.cz, tel.: +420 770 143 439 
tiskové středisko:
čt - po od 9.00 do 17.00 hod,    
út od 9.00 do 15.00 hod.

Fotograf 
Tomáš MÍKLÍK - miklik@vcb.cz 
tel.: +420 778 730 855

Místní rozhlas
tel.: 387 714 501

Záchranná služba
tel.: 155

Policie
tel.: 158

Hasiči
tel.: 150

Kontakty
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Vaše poznámky
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Vaše poznámky
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Vaše poznámky
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R3
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R1
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V PAVILONU Z
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PLOCHA 
ZA HLAVNÍ 
BRÁNOU



86

NA 
PŘEDVADIŠTI
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T1
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PLOCHA
U DĚTSKÉHO

KOUTKU

STANISLAV RUDOLFSKÝ 
předseda Cechu 
českých vinařů

„Víno vzrostlé na české zemi není 
pouze nápojem, i když jedním 

z nejchutnějších a nejzdravějších. 
Je to tresť slavné historie 

a sebevědomé přítomnosti, 
neoddělitelná část našeho života.“

JAROSLAV ZEMAN 
předseda Zelinářské
unie Čech a Moravy

„Česká zelenina je pěstována 
v optimálních podmínkách, při 

sklizni je zralá a není znehodnocena
dlouhými přesuny. 

Do obchodu se tedy dostane
čerstvá a svěží, je vynikající chuti.“

Jaromír Dřízal
předseda Svazu pekařů  

a cukrářů v ČR

„Protože čerstvé pekařské
a cukrářské výrobky  

z kvalitních tuzemských 
surovin vycházejí z našich 
gastronomických tradic, 

mají nezaměnitelnou 
chuť a řadu výživových 

benefitů.“

Jaroslav zeman
předseda Zelinářské  
unie Čech a Moravy

„Česká zelenina je
pěstována v optimálních
podmínkách, při sklizni je

zralá a není znehodnocena  
dlouhými přesuny. Do

obchodu se tedy dostane 
čerstvá a svěží, je 
vynikající chuti.“

michal Kratochvíl
ředitel Rybářského 

sdružení ČR

„Protože víme, co jíme. 
Naše ryby pocházejí 

z tuzemských rybníků, 
jsou čerstvé a mají 

jedinečnou
i výraznou chuť.“

FrantišeK šámal
předseda Českého svazu  

pivovarů a sladoven

„České pivo je naprosto
unikátní, vyrábíme jej 

pouze z tradičních českých
surovin – chmele a sladu.

A český pivní trh je tak
rozmanitý, že uspokojí 

opravdu každého.“

Jana hÄuslerová
prezidentka Asociace  

výrobců lahůdek

„České lahůdky jsou 
jedinečné chutí i vzhledem, 
připravují se podle tradičních

i moderních receptur
a spotřebitelům přinášejí 

potěšení ve dnech všedních  
i svátečních.“

miroslav Kubec
prezident Asociace  

kuchařů a cukrářů ČR

„Každý kuchař by měl umět 
využít v prvé řadě produkty 

z domácího trhu, tedy 
lokální produkty, ty vytváří 

i atmosféru restaurace 
a můžou tvořit příběh 
o tom, co a proč vaří.“

stanislav ruDolFsKý
předseda Cechu  
českých vinařů

„Víno vzrostlé na české zemi  
není pouze nápojem, i když 

jedním z nejchutnějších  
a nejzdravjších. Je to tresť  

slavné historie a sebevědomé 
přítomnosti, neoddělitelná  

část našeho života.“

Jan Katina
ředitel Českého svazu  

zpracovatelů masa

„Protože je garantovaná
čerstvost, původ a kvalita 

masa. Rozmanitost
a originální chuť našich

uzenin byly vždy 
výkladní skříní našeho 

potravinářství.“

martin luDvíK
předseda Ovocnářské 

 unie ČR

„Protože naše ovoce je 
nejen zdravé, ale jeho 
nákupem každý z nás 
podporuje lokálního 

pěstitele, který svými sady 
dává naší krajině nádherný 

a typický přírodní ráz.“

... a teď českyProč využívat regionální suroviny

ASOCiACe MAlýCh  
A StředníCh pOdniků  

A živnOStníků ČR  
MObiliZuje k pOdpOře  

pOdnikAtelů nA venkOvě

25. 8.  

Země Živitelka 

vyhlášení  

nejlepších  

podnikatelů  

z obcí

Projekt je podpořen dotací poskytnutou 
Ministerstvem zemědělství

MICHAL KRATOCHVÍL 
ředitel Rybářského 

sdružení ČR

„Protože víme, co jíme.
Naše ryby pocházejí 

z tuzemských 
rybníků, jsou čerstvé 

a mají jedinečnou
i výraznou chuť.“

Jaromír Dřízal
předseda Svazu pekařů  

a cukrářů v ČR

„Protože čerstvé pekařské
a cukrářské výrobky  

z kvalitních tuzemských 
surovin vycházejí z našich 
gastronomických tradic, 

mají nezaměnitelnou 
chuť a řadu výživových 

benefitů.“

Jaroslav zeman
předseda Zelinářské  
unie Čech a Moravy

„Česká zelenina je
pěstována v optimálních
podmínkách, při sklizni je

zralá a není znehodnocena  
dlouhými přesuny. Do

obchodu se tedy dostane 
čerstvá a svěží, je 
vynikající chuti.“

michal Kratochvíl
ředitel Rybářského 

sdružení ČR

„Protože víme, co jíme. 
Naše ryby pocházejí 

z tuzemských rybníků, 
jsou čerstvé a mají 

jedinečnou
i výraznou chuť.“

FrantišeK šámal
předseda Českého svazu  

pivovarů a sladoven

„České pivo je naprosto
unikátní, vyrábíme jej 

pouze z tradičních českých
surovin – chmele a sladu.

A český pivní trh je tak
rozmanitý, že uspokojí 

opravdu každého.“

Jana hÄuslerová
prezidentka Asociace  

výrobců lahůdek

„České lahůdky jsou 
jedinečné chutí i vzhledem, 
připravují se podle tradičních

i moderních receptur
a spotřebitelům přinášejí 

potěšení ve dnech všedních  
i svátečních.“

miroslav Kubec
prezident Asociace  

kuchařů a cukrářů ČR

„Každý kuchař by měl umět 
využít v prvé řadě produkty 

z domácího trhu, tedy 
lokální produkty, ty vytváří 

i atmosféru restaurace 
a můžou tvořit příběh 
o tom, co a proč vaří.“

stanislav ruDolFsKý
předseda Cechu  
českých vinařů

„Víno vzrostlé na české zemi  
není pouze nápojem, i když 

jedním z nejchutnějších  
a nejzdravjších. Je to tresť  

slavné historie a sebevědomé 
přítomnosti, neoddělitelná  

část našeho života.“

Jan Katina
ředitel Českého svazu  

zpracovatelů masa

„Protože je garantovaná
čerstvost, původ a kvalita 

masa. Rozmanitost
a originální chuť našich

uzenin byly vždy 
výkladní skříní našeho 

potravinářství.“

martin luDvíK
předseda Ovocnářské 

 unie ČR

„Protože naše ovoce je 
nejen zdravé, ale jeho 
nákupem každý z nás 
podporuje lokálního 

pěstitele, který svými sady 
dává naší krajině nádherný 

a typický přírodní ráz.“

... a teď českyProč využívat regionální suroviny

ASOCiACe MAlýCh  
A StředníCh pOdniků  

A živnOStníků ČR  
MObiliZuje k pOdpOře  

pOdnikAtelů nA venkOvě

25. 8.  

Země Živitelka 

vyhlášení  

nejlepších  

podnikatelů  

z obcí

Projekt je podpořen dotací poskytnutou 
Ministerstvem zemědělství

25. 8. v 15h

PIVOVARSKÁ 

ZAHRADA

PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ

TALK SHOW 

S IVETOU TOUSLOVOU

NENECHTE SI UJÍT!

Jaromír Dřízal
předseda Svazu pekařů  

a cukrářů v ČR

„Protože čerstvé pekařské
a cukrářské výrobky  

z kvalitních tuzemských 
surovin vycházejí z našich 
gastronomických tradic, 

mají nezaměnitelnou 
chuť a řadu výživových 

benefitů.“

Jaroslav zeman
předseda Zelinářské  
unie Čech a Moravy

„Česká zelenina je
pěstována v optimálních
podmínkách, při sklizni je

zralá a není znehodnocena  
dlouhými přesuny. Do

obchodu se tedy dostane 
čerstvá a svěží, je 
vynikající chuti.“

michal Kratochvíl
ředitel Rybářského 

sdružení ČR

„Protože víme, co jíme. 
Naše ryby pocházejí 

z tuzemských rybníků, 
jsou čerstvé a mají 

jedinečnou
i výraznou chuť.“

FrantišeK šámal
předseda Českého svazu  

pivovarů a sladoven

„České pivo je naprosto
unikátní, vyrábíme jej 

pouze z tradičních českých
surovin – chmele a sladu.

A český pivní trh je tak
rozmanitý, že uspokojí 

opravdu každého.“

Jana hÄuslerová
prezidentka Asociace  

výrobců lahůdek

„České lahůdky jsou 
jedinečné chutí i vzhledem, 
připravují se podle tradičních

i moderních receptur
a spotřebitelům přinášejí 

potěšení ve dnech všedních  
i svátečních.“

miroslav Kubec
prezident Asociace  

kuchařů a cukrářů ČR

„Každý kuchař by měl umět 
využít v prvé řadě produkty 

z domácího trhu, tedy 
lokální produkty, ty vytváří 

i atmosféru restaurace 
a můžou tvořit příběh 
o tom, co a proč vaří.“

stanislav ruDolFsKý
předseda Cechu  
českých vinařů

„Víno vzrostlé na české zemi  
není pouze nápojem, i když 

jedním z nejchutnějších  
a nejzdravjších. Je to tresť  

slavné historie a sebevědomé 
přítomnosti, neoddělitelná  

část našeho života.“

Jan Katina
ředitel Českého svazu  

zpracovatelů masa

„Protože je garantovaná
čerstvost, původ a kvalita 

masa. Rozmanitost
a originální chuť našich

uzenin byly vždy 
výkladní skříní našeho 

potravinářství.“

martin luDvíK
předseda Ovocnářské 

 unie ČR

„Protože naše ovoce je 
nejen zdravé, ale jeho 
nákupem každý z nás 
podporuje lokálního 

pěstitele, který svými sady 
dává naší krajině nádherný 

a typický přírodní ráz.“

... a teď českyProč využívat regionální suroviny

ASOCiACe MAlýCh  
A StředníCh pOdniků  

A živnOStníků ČR  
MObiliZuje k pOdpOře  

pOdnikAtelů nA venkOvě

25. 8.  

Země Živitelka 

vyhlášení  

nejlepších  

podnikatelů  

z obcí

Projekt je podpořen dotací poskytnutou 
Ministerstvem zemědělství

Jaromír Dřízal
předseda Svazu pekařů  

a cukrářů v ČR

„Protože čerstvé pekařské
a cukrářské výrobky  

z kvalitních tuzemských 
surovin vycházejí z našich 
gastronomických tradic, 

mají nezaměnitelnou 
chuť a řadu výživových 

benefitů.“

Jaroslav zeman
předseda Zelinářské  
unie Čech a Moravy

„Česká zelenina je
pěstována v optimálních
podmínkách, při sklizni je

zralá a není znehodnocena  
dlouhými přesuny. Do

obchodu se tedy dostane 
čerstvá a svěží, je 
vynikající chuti.“

michal Kratochvíl
ředitel Rybářského 

sdružení ČR

„Protože víme, co jíme. 
Naše ryby pocházejí 

z tuzemských rybníků, 
jsou čerstvé a mají 

jedinečnou
i výraznou chuť.“

FrantišeK šámal
předseda Českého svazu  

pivovarů a sladoven

„České pivo je naprosto
unikátní, vyrábíme jej 

pouze z tradičních českých
surovin – chmele a sladu.

A český pivní trh je tak
rozmanitý, že uspokojí 

opravdu každého.“

Jana hÄuslerová
prezidentka Asociace  

výrobců lahůdek

„České lahůdky jsou 
jedinečné chutí i vzhledem, 
připravují se podle tradičních

i moderních receptur
a spotřebitelům přinášejí 

potěšení ve dnech všedních  
i svátečních.“

miroslav Kubec
prezident Asociace  

kuchařů a cukrářů ČR

„Každý kuchař by měl umět 
využít v prvé řadě produkty 

z domácího trhu, tedy 
lokální produkty, ty vytváří 

i atmosféru restaurace 
a můžou tvořit příběh 
o tom, co a proč vaří.“

stanislav ruDolFsKý
předseda Cechu  
českých vinařů

„Víno vzrostlé na české zemi  
není pouze nápojem, i když 

jedním z nejchutnějších  
a nejzdravjších. Je to tresť  

slavné historie a sebevědomé 
přítomnosti, neoddělitelná  

část našeho života.“

Jan Katina
ředitel Českého svazu  

zpracovatelů masa

„Protože je garantovaná
čerstvost, původ a kvalita 

masa. Rozmanitost
a originální chuť našich

uzenin byly vždy 
výkladní skříní našeho 

potravinářství.“

martin luDvíK
předseda Ovocnářské 

 unie ČR

„Protože naše ovoce je 
nejen zdravé, ale jeho 
nákupem každý z nás 
podporuje lokálního 

pěstitele, který svými sady 
dává naší krajině nádherný 

a typický přírodní ráz.“

... a teď českyProč využívat regionální suroviny

ASOCiACe MAlýCh  
A StředníCh pOdniků  

A živnOStníků ČR  
MObiliZuje k pOdpOře  

pOdnikAtelů nA venkOvě

25. 8.  

Země Živitelka 

vyhlášení  

nejlepších  

podnikatelů  

z obcí

Projekt je podpořen dotací poskytnutou 
Ministerstvem zemědělství
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STANISLAV RUDOLFSKÝ 
předseda Cechu 
českých vinařů

„Víno vzrostlé na české zemi není 
pouze nápojem, i když jedním 

z nejchutnějších a nejzdravějších. 
Je to tresť slavné historie 

a sebevědomé přítomnosti, 
neoddělitelná část našeho života.“

JAROSLAV ZEMAN 
předseda Zelinářské
unie Čech a Moravy

„Česká zelenina je pěstována 
v optimálních podmínkách, při 

sklizni je zralá a není znehodnocena
dlouhými přesuny. 

Do obchodu se tedy dostane
čerstvá a svěží, je vynikající chuti.“

Jaromír Dřízal
předseda Svazu pekařů  

a cukrářů v ČR

„Protože čerstvé pekařské
a cukrářské výrobky  

z kvalitních tuzemských 
surovin vycházejí z našich 
gastronomických tradic, 

mají nezaměnitelnou 
chuť a řadu výživových 

benefitů.“

Jaroslav zeman
předseda Zelinářské  
unie Čech a Moravy

„Česká zelenina je
pěstována v optimálních
podmínkách, při sklizni je

zralá a není znehodnocena  
dlouhými přesuny. Do

obchodu se tedy dostane 
čerstvá a svěží, je 
vynikající chuti.“

michal Kratochvíl
ředitel Rybářského 

sdružení ČR

„Protože víme, co jíme. 
Naše ryby pocházejí 

z tuzemských rybníků, 
jsou čerstvé a mají 

jedinečnou
i výraznou chuť.“

FrantišeK šámal
předseda Českého svazu  

pivovarů a sladoven

„České pivo je naprosto
unikátní, vyrábíme jej 

pouze z tradičních českých
surovin – chmele a sladu.

A český pivní trh je tak
rozmanitý, že uspokojí 

opravdu každého.“

Jana hÄuslerová
prezidentka Asociace  

výrobců lahůdek

„České lahůdky jsou 
jedinečné chutí i vzhledem, 
připravují se podle tradičních

i moderních receptur
a spotřebitelům přinášejí 

potěšení ve dnech všedních  
i svátečních.“

miroslav Kubec
prezident Asociace  

kuchařů a cukrářů ČR

„Každý kuchař by měl umět 
využít v prvé řadě produkty 

z domácího trhu, tedy 
lokální produkty, ty vytváří 

i atmosféru restaurace 
a můžou tvořit příběh 
o tom, co a proč vaří.“

stanislav ruDolFsKý
předseda Cechu  
českých vinařů

„Víno vzrostlé na české zemi  
není pouze nápojem, i když 

jedním z nejchutnějších  
a nejzdravjších. Je to tresť  

slavné historie a sebevědomé 
přítomnosti, neoddělitelná  

část našeho života.“

Jan Katina
ředitel Českého svazu  

zpracovatelů masa

„Protože je garantovaná
čerstvost, původ a kvalita 

masa. Rozmanitost
a originální chuť našich

uzenin byly vždy 
výkladní skříní našeho 

potravinářství.“

martin luDvíK
předseda Ovocnářské 

 unie ČR

„Protože naše ovoce je 
nejen zdravé, ale jeho 
nákupem každý z nás 
podporuje lokálního 

pěstitele, který svými sady 
dává naší krajině nádherný 

a typický přírodní ráz.“

... a teď českyProč využívat regionální suroviny

ASOCiACe MAlýCh  
A StředníCh pOdniků  

A živnOStníků ČR  
MObiliZuje k pOdpOře  

pOdnikAtelů nA venkOvě

25. 8.  

Země Živitelka 

vyhlášení  

nejlepších  

podnikatelů  

z obcí

Projekt je podpořen dotací poskytnutou 
Ministerstvem zemědělství

MICHAL KRATOCHVÍL 
ředitel Rybářského 

sdružení ČR

„Protože víme, co jíme.
Naše ryby pocházejí 

z tuzemských 
rybníků, jsou čerstvé 

a mají jedinečnou
i výraznou chuť.“

Jaromír Dřízal
předseda Svazu pekařů  

a cukrářů v ČR

„Protože čerstvé pekařské
a cukrářské výrobky  

z kvalitních tuzemských 
surovin vycházejí z našich 
gastronomických tradic, 

mají nezaměnitelnou 
chuť a řadu výživových 

benefitů.“

Jaroslav zeman
předseda Zelinářské  
unie Čech a Moravy

„Česká zelenina je
pěstována v optimálních
podmínkách, při sklizni je

zralá a není znehodnocena  
dlouhými přesuny. Do

obchodu se tedy dostane 
čerstvá a svěží, je 
vynikající chuti.“

michal Kratochvíl
ředitel Rybářského 

sdružení ČR

„Protože víme, co jíme. 
Naše ryby pocházejí 

z tuzemských rybníků, 
jsou čerstvé a mají 

jedinečnou
i výraznou chuť.“

FrantišeK šámal
předseda Českého svazu  

pivovarů a sladoven

„České pivo je naprosto
unikátní, vyrábíme jej 

pouze z tradičních českých
surovin – chmele a sladu.

A český pivní trh je tak
rozmanitý, že uspokojí 

opravdu každého.“

Jana hÄuslerová
prezidentka Asociace  

výrobců lahůdek

„České lahůdky jsou 
jedinečné chutí i vzhledem, 
připravují se podle tradičních

i moderních receptur
a spotřebitelům přinášejí 

potěšení ve dnech všedních  
i svátečních.“

miroslav Kubec
prezident Asociace  

kuchařů a cukrářů ČR

„Každý kuchař by měl umět 
využít v prvé řadě produkty 

z domácího trhu, tedy 
lokální produkty, ty vytváří 

i atmosféru restaurace 
a můžou tvořit příběh 
o tom, co a proč vaří.“

stanislav ruDolFsKý
předseda Cechu  
českých vinařů

„Víno vzrostlé na české zemi  
není pouze nápojem, i když 

jedním z nejchutnějších  
a nejzdravjších. Je to tresť  

slavné historie a sebevědomé 
přítomnosti, neoddělitelná  

část našeho života.“

Jan Katina
ředitel Českého svazu  

zpracovatelů masa

„Protože je garantovaná
čerstvost, původ a kvalita 

masa. Rozmanitost
a originální chuť našich

uzenin byly vždy 
výkladní skříní našeho 

potravinářství.“

martin luDvíK
předseda Ovocnářské 

 unie ČR

„Protože naše ovoce je 
nejen zdravé, ale jeho 
nákupem každý z nás 
podporuje lokálního 

pěstitele, který svými sady 
dává naší krajině nádherný 

a typický přírodní ráz.“

... a teď českyProč využívat regionální suroviny

ASOCiACe MAlýCh  
A StředníCh pOdniků  

A živnOStníků ČR  
MObiliZuje k pOdpOře  

pOdnikAtelů nA venkOvě

25. 8.  

Země Živitelka 

vyhlášení  

nejlepších  

podnikatelů  

z obcí

Projekt je podpořen dotací poskytnutou 
Ministerstvem zemědělství

25. 8. v 15h

PIVOVARSKÁ 

ZAHRADA

PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ

TALK SHOW 

S IVETOU TOUSLOVOU

NENECHTE SI UJÍT!

Jaromír Dřízal
předseda Svazu pekařů  

a cukrářů v ČR

„Protože čerstvé pekařské
a cukrářské výrobky  

z kvalitních tuzemských 
surovin vycházejí z našich 
gastronomických tradic, 

mají nezaměnitelnou 
chuť a řadu výživových 

benefitů.“

Jaroslav zeman
předseda Zelinářské  
unie Čech a Moravy

„Česká zelenina je
pěstována v optimálních
podmínkách, při sklizni je

zralá a není znehodnocena  
dlouhými přesuny. Do

obchodu se tedy dostane 
čerstvá a svěží, je 
vynikající chuti.“

michal Kratochvíl
ředitel Rybářského 

sdružení ČR

„Protože víme, co jíme. 
Naše ryby pocházejí 

z tuzemských rybníků, 
jsou čerstvé a mají 

jedinečnou
i výraznou chuť.“

FrantišeK šámal
předseda Českého svazu  

pivovarů a sladoven

„České pivo je naprosto
unikátní, vyrábíme jej 

pouze z tradičních českých
surovin – chmele a sladu.

A český pivní trh je tak
rozmanitý, že uspokojí 

opravdu každého.“

Jana hÄuslerová
prezidentka Asociace  

výrobců lahůdek

„České lahůdky jsou 
jedinečné chutí i vzhledem, 
připravují se podle tradičních

i moderních receptur
a spotřebitelům přinášejí 

potěšení ve dnech všedních  
i svátečních.“

miroslav Kubec
prezident Asociace  

kuchařů a cukrářů ČR

„Každý kuchař by měl umět 
využít v prvé řadě produkty 

z domácího trhu, tedy 
lokální produkty, ty vytváří 

i atmosféru restaurace 
a můžou tvořit příběh 
o tom, co a proč vaří.“

stanislav ruDolFsKý
předseda Cechu  
českých vinařů

„Víno vzrostlé na české zemi  
není pouze nápojem, i když 

jedním z nejchutnějších  
a nejzdravjších. Je to tresť  

slavné historie a sebevědomé 
přítomnosti, neoddělitelná  

část našeho života.“

Jan Katina
ředitel Českého svazu  

zpracovatelů masa

„Protože je garantovaná
čerstvost, původ a kvalita 

masa. Rozmanitost
a originální chuť našich

uzenin byly vždy 
výkladní skříní našeho 

potravinářství.“

martin luDvíK
předseda Ovocnářské 

 unie ČR

„Protože naše ovoce je 
nejen zdravé, ale jeho 
nákupem každý z nás 
podporuje lokálního 

pěstitele, který svými sady 
dává naší krajině nádherný 

a typický přírodní ráz.“

... a teď českyProč využívat regionální suroviny

ASOCiACe MAlýCh  
A StředníCh pOdniků  

A živnOStníků ČR  
MObiliZuje k pOdpOře  

pOdnikAtelů nA venkOvě

25. 8.  

Země Živitelka 

vyhlášení  

nejlepších  

podnikatelů  

z obcí

Projekt je podpořen dotací poskytnutou 
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Jaromír Dřízal
předseda Svazu pekařů  

a cukrářů v ČR

„Protože čerstvé pekařské
a cukrářské výrobky  

z kvalitních tuzemských 
surovin vycházejí z našich 
gastronomických tradic, 

mají nezaměnitelnou 
chuť a řadu výživových 

benefitů.“

Jaroslav zeman
předseda Zelinářské  
unie Čech a Moravy

„Česká zelenina je
pěstována v optimálních
podmínkách, při sklizni je

zralá a není znehodnocena  
dlouhými přesuny. Do

obchodu se tedy dostane 
čerstvá a svěží, je 
vynikající chuti.“

michal Kratochvíl
ředitel Rybářského 

sdružení ČR

„Protože víme, co jíme. 
Naše ryby pocházejí 

z tuzemských rybníků, 
jsou čerstvé a mají 

jedinečnou
i výraznou chuť.“

FrantišeK šámal
předseda Českého svazu  

pivovarů a sladoven

„České pivo je naprosto
unikátní, vyrábíme jej 

pouze z tradičních českých
surovin – chmele a sladu.

A český pivní trh je tak
rozmanitý, že uspokojí 

opravdu každého.“

Jana hÄuslerová
prezidentka Asociace  

výrobců lahůdek

„České lahůdky jsou 
jedinečné chutí i vzhledem, 
připravují se podle tradičních

i moderních receptur
a spotřebitelům přinášejí 

potěšení ve dnech všedních  
i svátečních.“

miroslav Kubec
prezident Asociace  

kuchařů a cukrářů ČR

„Každý kuchař by měl umět 
využít v prvé řadě produkty 

z domácího trhu, tedy 
lokální produkty, ty vytváří 

i atmosféru restaurace 
a můžou tvořit příběh 
o tom, co a proč vaří.“

stanislav ruDolFsKý
předseda Cechu  
českých vinařů

„Víno vzrostlé na české zemi  
není pouze nápojem, i když 

jedním z nejchutnějších  
a nejzdravjších. Je to tresť  

slavné historie a sebevědomé 
přítomnosti, neoddělitelná  

část našeho života.“

Jan Katina
ředitel Českého svazu  

zpracovatelů masa

„Protože je garantovaná
čerstvost, původ a kvalita 

masa. Rozmanitost
a originální chuť našich

uzenin byly vždy 
výkladní skříní našeho 

potravinářství.“

martin luDvíK
předseda Ovocnářské 

 unie ČR

„Protože naše ovoce je 
nejen zdravé, ale jeho 
nákupem každý z nás 
podporuje lokálního 

pěstitele, který svými sady 
dává naší krajině nádherný 

a typický přírodní ráz.“

... a teď českyProč využívat regionální suroviny

ASOCiACe MAlýCh  
A StředníCh pOdniků  

A živnOStníků ČR  
MObiliZuje k pOdpOře  

pOdnikAtelů nA venkOvě

25. 8.  

Země Živitelka 

vyhlášení  

nejlepších  

podnikatelů  

z obcí
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Šizení potravin není záležitostí jen moderní doby

Máslo šizené přidanou vodou, bramborovým škrobem, moukou nebo margarínem. 
Káva padělaná umělými zrny formovanými z těsta, hlíny a barvy a přidávanými k 
zrnům pravým. Mléko nebo smetana ředěné vodou. To jsou jen některé praktiky 
výrobců a prodejců v 19. století. Ano, již v předminulém století podvodníci potraviny 
šidili. Ale co je důležité, už tehdy byly kontrolovány, a to díky novým poznatkům v 
chemii a fyzice. Dokonce už existovala kniha „Stručný návod ku zkoušení potravin a 
poživatin“. Dalo by se říci, že to byl tehdejší web Potraviny na pranýři. Není známo, 
kolik lidí se ke zmíněné knize tehdy dostalo, víme však, že mobilní aplikaci Potraviny 
na pranýři si od jejího vzniku v roce 2014 zdarma stáhlo přes 69 tisíc uživatelů. Web 
provozuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která je podřízenou organizací 
Ministerstva zemědělství (MZe). Loni na podzim se k Potravinám na pranýři připojila 
i Státní veterinární správa (SVS), a nabídla tak spotřebitelům další informace o 
nevyhovujících případech, které zjistili její inspektoři. Od ledna 2015, kdy SVS získala 
kompetence kontrolovat i zařízení stravovacích služeb, jich kontroloři prošli přes 13 
tisíc. A ještě jedno číslo: za rok SVS odebere, vyšetří a vyhodnotí 11 až 15 milionů vzorků. 
To vše děláme především proto, abychom spotřebitelům poskytli informace, které jim 
pomohou se lépe orientovat v nabídce obchodů a vyvarovat se nákupu nekvalitních 
potravin.
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Pomáháme vývozu českých firem

K zemědělským diplomatům v Číně, Rusku, Saúdské Arábii a Srbsku nově přibydou i 
zástupci v Libanonu a USA a plánují se výběrová řízení pro Japonsko, Írán a Mexiko. 
Dále se řeší možnost obchodního zastoupení v Kazachstánu, Gruzii a na Ukrajině. 
Úkolem agrárních diplomatů je pomáhat českým zemědělským a potravinářským 
producentům a obchodníkům hledat exportní příležitosti. Další cestou, jak prosazovat 
české firmy v zahraničí, jsou veletrhy, kde se mohou zúčastnit oficiálních expozic MZe. 
Loni se Ministerstvo zúčastnilo 7 výstav, pro velký zájem českých firem jejich počet 
vzrostl na letošních 11 veletrhů. V rámci dotačního programu pro účast na zahraničních 
veletrzích MZe firmám přispívá i na jejich samostatnou prezentaci na kterémkoliv 
veletrhu po celém světě.
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Chráníme spotřebitele

Novela zákona o potravinách přinesla jasná pravidla, kdy výrobce smí označit potravinu 
logem „Česká potravina“, českou vlajkou a dalšími odkazy a texty odkazujícími na český 
původ výrobku. Důležitým tématem je pro Ministerstvo zemědělství i dvojí kvalita 
potravin. Tomuto problému se ministr Marian Jurečka věnuje již od svého nástupu do 
úřadu. V minulosti téma opakovaně diskutoval se zeměmi V4 a upozorňoval na něj i 
Evropskou komisi. V červenci letošního roku MZe prezentovalo výsledky testu, který 
prokázal, že se v zemích EU prodávají ve stejném nebo podobném obalu výrobky s 
rozdílným složením. V reakci na průzkum již některé firmy změnily recepturu svých 
výrobků tak, aby zákazníci V České republice dostali stejnou kvalitu jako v západních 
zemích.
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Program rozvoje venkova

V rámci přímých plateb je každoročně úspěšně čerpáno přibližně 23 miliard korun. Tyto 
peníze směřují např. na podporu šetrnějšího hospodaření s půdou, zlepšení biologické 
rozmanitosti či podporu citlivých sektorů rostlinné a živočišné výroby. Pro období 
Programu rozvoje venkova 2014 až 2020 se povedla vyjednat řada podpůrných titulů 
cílených na zemědělce, lesníky i potravináře. V roce 2016 se Ministerstvu zemědělství 
úspěšně podařilo navýšit rozpočet PRV o zhruba 13 miliard korun (z 83 na 96 miliard 
korun). Aktuálně je proplaceno více než 23 % celkové alokace. Při porovnání s 
dalšími programy spolufinancovanými z evropských fondů je PRV co do vyplacených 
prostředků nejúspěšnějším programem v ČR.
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Organizace podřízené Ministerstvu zemědělství

Lesy České republiky a Budějovický Budvar, organizace podřízené Ministerstvu 
zemědělství, významným způsobem přispívají do státního rozpočtu. Státní podnik Lesy 
ČR a národní podnik Budějovický Budvar odvedly v letech 2014 až 2016 do státního 
rozpočtu 21,6 miliardy korun. Vyplácení dotací zemědělcům zajišťuje Státní zemědělský 
intervenční fond. V letech 2014 až 2016 vydal celkem 335 171 rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, což je průměrně denně 306 rozhodnutí. Díky Státnímu pozemkovému úřadu, 
který mj. řídí pozemkové úpravy, bylo v období 2014 až 2017 ke zpřístupnění pozemků 
vybudováno 457 kilometrů polních cest a udělány pozemkové úpravy pro 504 obcí na 
výměře zhruba 254 tisíc hektarů.
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Podporujeme živočišnou výrobu

Podařilo se nám prosadit zavedení tzv. zelené nafty (tj. vratka spotřební daně 
za pohonné hmoty, které zemědělci využili při hospodaření v živočišné výrobě). 
Chovatelé prasnic a dojnic získali mimořádné kompenzace na pomoc v krizi, 
způsobené dlouhodobě nízkými výkupními cenami, které negativně ovlivnily celý 
tento zemědělský sektor. Celkem živočišná výroba získala navíc přibližně 3,6 mld. 
Kč nad rámec obvyklých prostředků. Příspěvek mohli zemědělci v loňském roce 
nově získat i na produkci vysoce jakostního mléka a zavedení lepších podmínek v 
chovech hospodářských zvířat. Další podpora do živočišné výroby šla prostřednictvím 
kompenzací za sucho v roce 2015, které poničilo i krmné plodiny. 
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Řešíme ochranu půdy

Děláme komplexní pozemkové úpravy, které pomáhají zabránit degradaci půdy a 
zadržet vodu v krajině. Nejčastěji se při nich budují polní cesty a vodohospodářská a 
protierozní opatření. Od roku 2014 jsme do nich investovali necelých 5 miliard korun. 
Spustili jsme program demonstračních farem, které slouží jako ukázkové a konzultační 
pro ostatní zemědělce, seznamují je se správnou péčí o půdu. Rozvíjíme interaktivní 
nástroj Limity využití půdy pro analýzu dostupnosti ploch zařazených do nižších tříd 
ochrany. Od 1. ledna 2018 měníme podmínky pro zemědělce z hlediska přísnějších 
nároků na to, jakým způsobem mohou na půdě hospodařit s ohledem na ochranu 
zemědělské půdy před erozí.
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Přijali jsme koncepci ochrany před suchem

Od roku 2012 do roku 2016 se podle klimatologů v ČR vyskytlo 16 extrémů počasí, 
které poškodily zemědělství. Devětkrát z 16 zmíněných extrémů to bylo právě sucho. 
Vypracovali jsme, společně s Ministerstvem životního prostředí, Koncepci na omezení 
následků sucha a nedostatku vody pro území ČR. Jejím cílem je snížit zranitelnost 
území před nedostatkem vody v důsledku očekávaných změn klimatu. Připravili jsme 
ale mj. i soubor 12 dotačních programů na omezení následků sucha: jde o programy 
s výhledem do roku 2033. Mezi vzájemně se doplňující opatření patří například 
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, rozvoj závlahových zařízení, vodovodů 
a kanalizací.
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Priority Ministerstva zemědělství

 ochrana před suchem, hospodaření s vodou

 ochrana zemědělského půdního fondu

 podpora živočišné výroby a citlivých komodit

 zjednodušení Společné zemědělské politiky

 spravedlivé platby pro všechny zemědělce v EU

 rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů v rámci EU

 dosažení potravinové soběstačnosti v základních komoditách

 podpora kvalitních potravin a domácích výrobců

 přísná kontrola nezávadnosti potravin

 lepší informovanost spotřebitelů

 lepší postavení zemědělců v dodavatelském řetězci

 podpora rozvoje venkova

 pomoc vývozu českých firem

 vytváření příležitostí pro drobné zemědělce

 prevence před povodněmi

 podpora obnovy lesů v Krušných horách
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Agenda Ministerstva zemědělství je široká. Nespravuje jen zemědělství, 
ale například i vodní hospodářství, lesy, myslivost, rybářství a 
rostlinolékařskou péči. Úzce přitom spolupracuje i s resortními 
výzkumnými ústavy, nevládními agrárními organizacemi, jednotlivými 
profesními i zájmovými svazy, spolky a společnostmi. Následující stránky 
vám činnost Ministerstva a to, co pro zemědělce dělá, přiblíží.


