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Spolupořadatelé

Odborní partneři

Mediální partneři

Hlavní mediální partneři
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termín konání výstavy

23. – 28. srpna 2018
otevírací doba

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

otevřené brány pro vstup do areálu

brána č. 1, 2, 3 a severní brána

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

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

parkování možné v čase:
23. – 27. srpna  6:00 – 18:30 hodin
28. srpna   6:00 – 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. před hlavní bránou, popř. 
parkovací plochy na náplavce pod Dlouhým mos-
tem, kde můžeme garantovat výše uvedené ceny.

www.zemezivitelka.cz
Výstaviště České Budějovice, a.s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
email: info@vcb.cz, tel: +420 770 114 844
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Internetová stránka www.agroportal24h.cz přináší každý den informace z oblasti zemědělské 
techniky. Publikujeme články o strojích, zprávy s aktuálním děním, fotogalerie, videa, pozvánky 
na zemědělské akce atd. Našimi čtenáři jsou především lidé pracující v zemědělství, případně 
fanoušci zemědělské techniky. Denně nás navštíví (web, youtube kanál, FB) 1000–2000 čtenářů, 
měsíčně kolem 15 000 unikátních návštěvníků.
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Úvodní slovo
Miroslava Tomana, ministra zemědělství

Vážení návštěvníci,
vítám vás na již 45. ročníku agrosalonu Země 
živitelka. Význam této výstavy je obsažen už v jejím 
názvu - dá se říci, že je to svátek všech, kteří žijí z 
plodů naší země, kteří na ní hospodaří, obdělávají 
ji a starají se o ni.
Těší mě, že zemědělství a potravinářství přestává 
být tím posledním z oborů, na které se upírá 
pozornost politiků. Naši zemědělci a potravináři si 
totiž nepochybně úctu i podporu zaslouží. Zvlášť v 
posledních letech, kdy jejich práci ztěžuje extrémní 
počasí. Právě proto je jednou z mých priorit 
zadržování vody v krajině, řešení sucha a péče o 
půdu. Jde například o změnu obhospodařování 
některých zemědělských pozemků, aby se zabránilo 
erozi a voda se více vsakovala, o pozemkové 
úpravy a budování mokřadů.
Jako potravináři mi záleží na tom, aby měl každý 
spotřebitel v Česku jistotu, že konzumuje kvalitní 
potraviny a že se k nám nedovážejí ty nekvalitní. 
Proto trvám na ochraně českého trhu a důsledné 
kontrole dovážených potravin s eventuálním 
zákazem dovozu od výrobců, kteří se opakovaně 
proti našim spotřebitelům prohřešili.
Je také velmi důležité, aby zemědělci v celé Evropské 

unii měli rovné podmínky. Pravidla nové Společné 
zemědělské politiky, která určí rozměr českého ze-
mědělství na několik let dopředu, musí zohledňovat 
rozdíly a specifika zemědělství v jednotlivých člen-
ských státech. Na Ministerstvu jsme přesvědčeni, že 
každý členský stát si má sám rozhodnout na zá-
kladě svých specifik a potřeb, které nástroje, jako je 
například zastropování, degresivita či redistributivní 
platba, zavede. Čekají nás nepochybně ještě složi-
tá jednání o konečné podobě rozpočtu, snažím se, 
aby byl konečný finanční balíček pro Česko co nej-
výhodnější.
Zároveň přede mnou a mými kolegy stojí velký úkol, 
a to je péče o les, řešení situace s kůrovcem a věci s 
tím spojené. Přijali jsme řadu opatření, velmi rychle 
jsme například připravili katalog skladovacích 
míst a založili platformu odborníků, kterou tvoří 
kromě jiných zástupci ekologů, akademické sféry, 
zpracujícího průmyslu a Sdružení vlastníků obecních 
a soukromých lesů v ČR. Nutné je ale také posílit 
schopnost státního podniku Lesy ČR přímo reagovat 
na krizové situace a plnění dalších strategických a 
sociálních úloh v oblasti lesního hospodářství.
Letošní Země živitelka má podtitul 100 let českého 
zemědělství. Rád bych proto především v souvislosti 
s tímto významným výročím poděkoval všem 
zemědělcům za jejich každodenní úsilí, mnoho 
hodin těžké a poctivé práce, bez ohledu na to, zda 
je všední den nebo svátek. Sám jsem začínal svoji 
pracovní kariéru jako zootechnik, takže moc dobře 
vím, jak je práce v zemědělství obtížná, proto si ji 
velmi vážím.
Dovolte mi tedy popřát nám všem příjemně a 
užitečně strávený čas na této prestižní zemědělské 
akci.
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Úvodní slovo
Mojmíra Severina, předsedy představenstva VCB

Vážení návštěvníci a vystavovatelé,
mezinárodní agrosalon Země živitelka letos již po 
45. vzdá hold tradici a představí nové vývojové 
trendy v zemědělství a potravinářství. Každoročně 
tuto výstavu navštíví přes 100 tisíc návštěvníků za 
účasti více než 500 vystavovatelů, a to nejen z 
České republiky, ale i ze zahraničí.
Výstava Země živitelka jako jediná a největší z klí-
čových akcí každoročně prezentuje celý zeměděl-
sko-potravinářský sektor. Během jednotlivých dnů 
výstavy probíhá řada plánovaných, ale mnohdy 
i náhodných interakcí mezi návštěvníky a vysta-
vovateli. Jedná se tak o skvělou příležitost, kdy ná-
vštěvníci mohou zažít a uvědomit si pozici celého 
agrosektoru. To zároveň výrazně posiluje nejen vý-
znam zemědělství, ale také přispívá k propagaci 
českých potravin. Vždy si tuto situaci uvědomujeme 
již během příprav daného ročníku a naším cílem 
není pouze organizace výstavy, ale také akcento-
vat význam pozice českého zemědělství a kvalitu 
domácích potravin.
Ročník s  číslem 45 se také nese v duchu připome-
nutí 100 let od založení republiky, proto jsme do 
průběhu výstavy jsme zakomponovali ohlédnutí 
za 100 lety československého zemědělství. Ná-

vštěvníky jistě zaujmou milníky mapující zeměděl-
ství v letech 1918 – 2018. Dále bude k vidění historic-
ká zemědělská technika, kdy Národní zemědělské 
muzeum připravilo hned dvě expozice. Přítomní 
mohou poznat motorové pluhy – Praga K a Exce-
lsior P, které stály za překlenutím fáze mezi tradič-
ními způsoby orání půdy a motorizovanými pluhy. 
Druhé stanoviště NZM a Jihočeského zemědělské-
ho muzea Netěchovice nabídne výstavu historické 
zemědělské techniky a zábavný kout pro děti na 
volné ploše areálu, kde si malí návštěvníci vyzkou-
ší mlácení obilí. Nepřehlédnutelná bude expozice 
práškovacího letadla Čmelák, který do historie ze-
mědělství neodmyslitelně patří. Poslední aktivitou 
související se 100 lety zemědělství bude ohlédnutí 
za uplynulými lety formou prezentace význam-
ných osobností, které přispěly k rozvoji našeho ze-
mědělství. 
Bohatý program nabízí i předvadiště, kde nás v 
rámci veletrhu čeká jedinečná možnost spatřit  
první ročník European Angus Show. Jedná se o 
mezinárodní prezentaci tohoto plemene a skvělou 
možnost konfrontace domácích chovatelů a 
zahraničních chovatelů. 
Pravidelně je s tímto agrosalonem spjata  soutěž 
o nejlepší vystavené exponáty Zlatý klas, která 
probíhá pod odbornou garancí Ministerstva 
zemědělství ČR. Letos s tím rozdílem, že se budeme 
snažit mediálně daleko více podpořit vítěze 
kategorií v průběhu celého roku a akcentovat tak 
význam soutěže.
Naším cílem je pokračovat v posilování odborného 
zaměření výstavy, tak abychom zajistili její prestiž  
a do budoucna vystupovali jako kontraktační, 
diskusní a společenská platforma českého 
zemědělství. 
Věřím, že letošní již 45. ročník mezinárodního 
agrosalonu Země živitelka naplní Vaše očekávání.
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Záštity

Záštitu nad 45. ročníkem mezinárodního agrosalonu
Země živitelka 

udělili

Ing. Miloš Zeman
prezident České republiky

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

Ing. Miroslav Toman, CSc.
ministr zemědělství

Ing. Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Ing. Jiří Svoboda
primátor statutárního města České Budějovice

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
prezident Agrární komory ČR

Ing. Miroslav Toman, CSc.
prezident Potravinářské komory ČR

Ing. Martin Pýcha
předseda Zemědělského svazu ČR

doc. Ing. Karel Havlíček, MBA, Ph.D.
předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor České zemědělské univerzity v Praze
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Program

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 45. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO AGROSALONU 
ZEMĚ ŽIVITELKA 2018 
23. 8. 2018, Pivovarská zahrada, pódium
10:00 – 10:30 hodin
státní hymna: sólistka Vladana BERNÁTOVÁ
moderuje: Nikola BIRKLENOVÁ
úvodní slovo: Mojmír SEVERIN, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice
    Miroslav TOMAN, ministr zemědělství České republiky
hosté:   Miloš ZEMAN, prezident republiky
    Václav KLAUS, bývalý prezident republiky
    Milan ŠTĚCH, předseda Senátu PSP ČR
    Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje
    Jiří SVOBODA, primátor statutárního města České Budějovice
    Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR
zahraniční účast/delegace:  Slovenská republika, Kyrgyzstán, Bosna a Hercegovina, Republika 
Srbsko, Argentinská republika

ROK RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 2018, PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ RODIN-
NÝM FARMÁM A FIRMÁM ZA PŘÍNOS REGIONU
24. 8. 2018, Pivovarská zahrada, pódium 
14:00 – 15:00 hodin
garant:  Asociace malých a středních podniků a živnostníku ČR
moderuje: Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka AMSP
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Program

NÁRODNÍ DOŽÍNKY
25. 8. 2018
8:30 hodin 
koncert dechové hudby Třeboňská Dvanáctka před hlavní branou

SLAVNOSTNÍ SÁZENÍ LÍPY REPUBLIKY 2018 
25. 8. 2018, prostor před hlavní bránou
9:25 hodin
moderuje: Matyáš PALKOVIČ

DOŽÍNKOVÝ PRŮVOD
25. 8. 2018, od hlavní brány
9:40 hodin

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NÁRODNÍCH DOŽÍNEK
25.8.2018, Pivovarská zahrada, pódium
10:00 – 10:30 hodin
moderuje: Štěpánka DUCHKOVÁ
úvodní slovo: Mojmír SEVERIN, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s
hosté:   Milan ŠTĚCH, předseda Senátu PSP ČR
    Andrej BABIŠ, předseda Vlády ČR
    Miroslav TOMAN, ministr zemědětsví
    Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje
    Jiří SVOBODA, primátor statutárního města České Budějovice
    Zdeněk JANDEJSEK, prezident AK ČR
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Kulturní program
Pivovarská zahrada

Čtvrtek 23.8.
10:00 - 10:30 Slavnostní zahájení 45. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2018
  za účasti nejvyšších představitelů státu a vlády
10:45 - 13:30 Jižani (vítěz Zlaté křídlovky 2012)
14:00 - 17:00 Straňanka (vítěz Zlaté křídlovky 2008, absolutní mistr Evropy dechových hudeb 2009)

Pátek 24.8. 
„Den dechovky s Českým rozhlasem České Budějovice a Kubešovo hudebním vydavatelstvím“
10:00 - 12:00 Úhlavanka (pošumavská dechová hudba z Klatov)
12:00 - 14:00 Podhoranka živě na 106,4 FM
14:00 - 15:00 Rok rodinného podnikání 2018: předávání ocenění rodinným farmám a firmám  
  za přínos regionu (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR), za  
  účasti ministra zemědělství Miroslava Tomana a Ivety Toušlové 
  připojena autogramiáda Toulavé kamery a grilování býka
15:00 - 17:30 Babouci (nejstarší jihočeská dechovka)

Sobota 25.8. 
„Národní dožínky“
9:15 - 9:20 Přivítání, zahájení
9:20 - 10:00 Hudební blok - Poděbradská kapela Jaroslava Trnky
10:00 - 10:45 Slavnostní zahájení Národních dožínek
10:45 - 11:20 Hudební blok - Poděbradská kapela Jaroslava Trnky
11:20 - 11:30 Soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec
11:30 - 12:00 Hudební blok - Poděbradská kapela Jaroslava Trnky
12:00 - 12:15 Myslivecké okénko - členové Českomoravské myslivecké jednoty
12:15 - 13:05 Hudební blok - kapela Třeboňská dvanáctka
13:05 - 13:15 Soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec
13:15 - 14:00 Hudební blok - kapela Třeboňská dvanáctka
14:00 - 14:10 Soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec
14:10 - 15:00 Hudební blok - kapela Šumavská osmička
15:00 - 15:10 Soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec
15:10 - 16:10 Hudební blok - kapela Šumavská osmička
16:10 - 16:15 Rozloučení a ukončení
16:15 - 17:00 Hudební blok - kapela Šumavská osmička 

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

Neděle 26.8.
10:00 - 13:30    Gloria (dechová hudba z Kyjova na Moravě)
14:00 - 17:00    Chodovarka (pravá česká dechovka s tradicí)
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Kulturní program
Pivovarská zahrada

Pondělí 27.8.
10:00 - 13:30    Samsonka (jihočeská dechová kapela)
14:00 - 17:00    Muzika bez kapelníka (dechová kapela)

Úterý 28.8.
10:00 - 17:00    Babouci (nejstarší jihočeská dechovka)

Změna programu vyhrazena!



16

Odborný program
Předvadiště

Pořadatelé ukázek:
 - SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
 - Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.
 - Jihočeský svaz chovatelů koní
 - Český svaz chovatelů masného skotu
 - Klub angusů a limousinů
 - Jihočeský chovatel a.s.

Čtvrtek 23.8.
9:30 - 10:30 Ukázka výcvikové hodiny žáků SŠChKJ Kladruby nad Labem
11:00 - 12:00 Ukázka předvedení na ruce/sedlové a vozatajské ukázky – Jihočeský svaz
     chovatelů koní
12:30 - 13:30 Přehlídka plemen ovcí a koz / ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi - Svaz  
    chovatelů ovcí a koz
13:30 - 14:30 Ukázka jízdárny žáků SŠChKJ Kladruby nad Labem
15:00 - 16:00 Ukázka předvedení na ruce/sedlové a vozatajské ukázky - Jihočeský svaz
      chovatelů koní

Pátek 24.8.
9:30 - 10:00 Ukázka výcvikové hodiny žáků SŠChKJ Kladruby nad Labem
10:00 - 15:30 1st European angus show + 4. jihočeská angus show  - Český svaz chovatelů
     masného skotu
15:30 - 16:00 Přehlídka plemen ovcí a koz / ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi - Svaz
      chovatelů ovcí a koz
16:00 - 17:00 Ukázka předvedení na ruce/sedlové a vozatajské ukázky - Jihočeský svaz
      chovatelů koní

Sobota 25.8.
9:00 - 10:00 Ukázka předvedení na ruce/sedlové a vozatajské ukázky -  Jihočeský svaz
    chovatelů koní
10:00 - 15:00 3. ročník limousine show – Český svaz chovatelů masného skotu
15:00 - 16:00 Ukázka výcvikové hodiny žáků SŠChKJ Kladruby nad Labem
16:00 - 18:00 Dražba plemene limousine – Český svaz chovatelů masného skotu

Neděle 26.8.
9:00 - 12:00 Nákupní trh plemenných beranů a kozlů - Svaz chovatelů ovcí a koz
12:00 - 13:00 Národní šampionát plemene Zwartbles - Svaz chovatelů ovcí a koz
13:00 - 13:30 Ukázky stříhání ovcí -  Svaz chovatelů ovcí a koz
13:30 - 14:00 Ukázky dojení koz - Svaz chovatelů ovcí a koz
14:00 - 14:30 Ukázky stříhání ovcí - Svaz chovatelů ovcí a koz
14:30 - 15:00 Ukázky dojení koz - Svaz chovatelů ovcí a koz
15:00 - 16:00 Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi - Svaz chovatelů ovcí a koz
16:00 - 17:00 Ukázka předvedení na ruce/sedlové a vozatajské ukázky - Jihočeský svaz
     chovatelů koní
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Odborný program
Předvadiště

Pondělí 27.8.
9:30 - 10:30 Ukázka předvedení na ruce/sedlové a vozatajské ukázky - Jihočeský svaz 
    chovatelů koní
10:30 - 12:00 Přehlídka národních vítězů a šampionů masných plemen Aberdeen Argus - 
      Český svaz chovatelů masného skotu
12:00 - 14:00 Soutěž Junior teamu Českého svazu chovatelů masného skotu 
14:00 - 15:00 Ukázka předvedení na ruce/sedlové a vozatajské ukázky - Jihočeský svaz 
     chovatelů koní
15:00 - 16:00 Přehlídka plemen ovcí a koz / ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi – Svaz 
     chovatelů ovcí a koz

Úterý 28.8.
10:00 - 12:00 Přehlídka národních vítězů a šampionů masných plemen Aberdeen angus a
    limousine – Český svaz chovatelů masného skotu
12:00 - 13:00 Ukázka předvedení na ruce/sedlové a vozatajské ukázky – Jihočeský svaz
     chovatelů koní
13:00 - 14:00 Přehlídka plemen ovcí a koz / ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi – Svaz
     chovatelů ovcí a koz

Změna programu vyhrazena!
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Doprovodný program
Pro děti

DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT 
venkovní plochy č.112 – 114, 117, pavilon D a plocha před administrativní budovou

Den zdraví 
neděle 26. 8. 2018
volná plocha č. 117
Promo akce pro rodiny s dětmi, zábavná soutěžní hra „Za tajemstvím potravin aneb Víš,  
co jíš?“, 4 herní stanoviště
11:00 a 14:00 hudební zábavný pořad: duo Vanda a Standa na téma zdravá výživa, hygiena  
    a bezpečnost potravin

pořádá odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství

Lesní pedagogika
každý den 9:00 - 18:00 hod (kromě neděle)
volná plocha č. 117
Ukázky lesní pedagogiky -  jak se poznají obyvatelé lesa podle jejich pobytových znamení, 
seznámení s činnostmi v lese atd.

organizuje Ministerstvo zemědělství, Sekce lesního hospodářství

Zemědělství žije!
každý den  9:00 - 18:00 hod 
pavilon D
Bohatá nabídka aktivit pro děti - poznávání sušených plodin, semen, obrázků zvířat, zeměděl-
ské techniky, traktorů a plemen zvířat, naučná stezka. 

organizuje Zemědělský svaz ČR

Skákací kombajn
každý den  9:00 - 18:00 hod 
volná plocha č. 117

zapůjčilo Zařízení služeb Mze s.p.o.

DĚTSKÁ FARMA,
čtvrtek 23. 8. - neděle 26. 8., 10:00 - 16:00 hod
volná plocha č. 112 - 114
Farma zároveň funguje ZDARMA jako hlídací koutek.

organizuje Václav Třasák - Shaker production

HRAVÁ FARMA
každý den  9:00 - 18:00 hod 
volná plocha č. 117
Dřevený traktor a kombajn, pluhování, hledání jehly v kupce sena, mlácení slámy atd.

zapůjčil a vyrobil Aleš Kroupa – www.hravepeklo.cz
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Doprovodný program
Pro děti

STÁNEK „KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY“
Každý den  9:00 - 18:00 hod
volná plocha č. 115
odborné činnosti a aktivity zábavnou interaktivní formou projektem „100py českého zemědělství“

organizuje ÚZEI

NAUČNÁ STEZKA: POZNEJ NÁRODNÍ PLEMENA HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT s podtitulem: „KTERÁ PLEMENA ZVÍŘAT GENETICKÝCH 
ZDROJŮ SE CHOVAJÍ I PRO MLÉKO? 
Čtvrtek 23. 8.2018 – neděle 26. 8. 2018
Areál Výstaviště, končí v pavilonu D

připravil Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.

DÝŇOBRANÍ - aneb svátek dětí, dýní a strašidel 
každý den 9:00 – 18:00 hod.
volná ploch před administrativní budovou 
vyřezávání dýní, soutěže s dýněmi, dětská diskotéka, malování obrázků na téma „Dýně a zá-
žitky ze Země živitelky“, ochutnávka domácích limonád od společnosti Kitl, pro dospělé  Višňák 
(burčák z višní) a burčák včetně letošní novinky MEDOVÉ (unikátní kombinace vína, ovoce a 
medu, oceněno Zlatým Klasem 2017)

DÝŇOBRANÍ letos již podruhé přiváží na Země živitelku 
ledničtí vinaři z ANNOVINA, Valtické Podzemí a Strýček Dýňa

NA HRAVÉM STATKU 
každý den 9:00 – 18:00 hod.
prostor amfiteátru
skákací hrady, sportovní trenažery, kreativní koutek, fotokoutek, obří lego, zemědělský kvíz, 
relaxační zóna a posezení

organizuje Good Agency s.r.o.

Změna programu vyhrazena!
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Odborný doprovodný program

Čtvrtek 23.8.
Pavilon R2:
13:00 – 16:00 Jednání ekonomické komise Agrární komory ČR, neveřejné

Pavilon R3:
13:00 – 16:00 Komoditní rada pro mléko, pořádá Agrární komora ČR, neveřejné
od  13:00 Správní rada  Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství 
    a venkova Jihočeského kraje, neveřejné
14:00 – 16:00 Komise LFA, neveřejné

Pavilon Z: 
8:00 – 17:00 Seminář na téma: Podpora prodeje kvalitních pekařských a cukrářských
    výrobků, pořádá Svaz pekařů a cukrářů, odborná veřejnost
8:00 – 17:00 Soutěž „O nejhezčí dožínkový koláč 2018“
13:00 – 15:00 Seminář na téma: „Jak se stát úspěšným lokálním dodavatelem do obchodních
    řetězců“, pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu, odborná veřejnost
13:00 – 18:00 Proexportní seminář na téma: „Jak na export do třetích zemí – konzultace se
       zemědělskými diplomaty“, pořádá Ministerstvo zemědělství ČR, Sekce  
    potravinářské výroby – úřad pro potraviny

Pátek 24.8.
Administrativní budova - Zasedací místnost
10:00 – 13:00 Seminář na téma: „Zaměstnávání cizinců“, Regionální agrární komora  
    Jihočeského kraje, neveřejné

Pavilon R3: 
9:30 - 14:00 Celostátní síť pro venkov - setkání partnerů Jihočeský a Plzeňský kraj, neveřejné
10:00 - 12:00 Česká zemědělská společnost – setkání, neveřejné
13:00- 15:00 Celostátní porada Agrární komory ČR k DT 9.Fe, neveřejné

Pavilon Z: 
9:00 – 10:00 Prezidium Agrární komory ČR, neveřejné
9:00 – 13:00 Seminář na téma: „Otázky současného zemědělství a krmivářství – Budoucnost  
    vychází z minulosti“, pořádá Mráz Agro, veřejné
9:00 – 13:00 B2B seminář s delegací Argentinských podnikatelů v oblasti zemědělství,  
    pořádá Ministerstvo zemědělství
9:00 – 13:00 Seminář DOTin na téma: „Dotace tím správným směrem. Chcete získat dotace  
    z PRV? Teď a nebo nikdy“, veřejné
9:00 – 13:00  Seminář na téma: „Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR“,  
    pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj 
10:00 – 13:00 Společné jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR za účasti  
    ministra zemědělství, pořádá Sekce potravinářské výroby – úřad pro potraviny,  
    neveřejné
11:00 – 15:00 Workshop o drobné zvěři, pořádá Českomoravská myslivecká jednota, veřejné
13:00 – 13:30 Tisková konference Agrární komory ČR
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Odborný doprovodný program

14:00 – 18:00 Seminář na téma: „Tematická zeleň“ pořádá KS MAS, veřejné
14:00 – 18:00 Seminář na téma: „7. Kolo příjmu žádostí PRV 2014 – 2020“, pořádá Vodní zdroje
    ekomonitor, veřejné

Sobota 25.8.
Pavilon Z: 
9:00 – 13:00 Seminář na téma:  „Palčivé otázky zemědělství  z pohledu České akademie  
    zemědělských věd“, pořádá Česká akademie zemědělských věd, veřejné

Pondělí 27.8.
Pavilon R3:
10:00 – 12:00 Představenstvo Regionální agrární komory  JK, neveřejné
13:00 – 16:00 Porada vedoucích pracovníků RO SZIF České Budějovice, neveřejné
13:30 – 16:00 Komise soc. zemědělství, neveřejné

Pavilon Z: 
9:00 – 13:00  Seminář na téma: „Krajina – voda, půda“, pořádá Spolek pro obnovu venkova,
        veřejné
9:00 – 18:00 Workshop na téma: „Nové metodické pomůcky pro ochranu zemědělské půdy“,
       pořádá Ministerstvo zemědělství - sekce rostlinných komodit , veřejné
9:00 – 16:00  Den společnosti Agroteam
10:00 – 14:00  Stav ve vyjednávání společné zemědělské politiky EU po roce 2020,  
    Agrární komora České republiky

Úterý 28.8.
Pavilon R3
9:00 – 12:00 Představenstvo Okresní agrární komory České Budějovice

Pavilon Z: 
10:00 – 13:00 Jednání myslivecké komise Agrární komory ČR
 

Změna programu vyhrazena!
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Další doprovodný program

ROK RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 2018
pátek 24. srpna 2018, od 14:00 h
Pivovarská zahrada
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
(AMSP ČR) produkuje již potřetí jeden z nejsledovanějších 
letních seriálů České televize. 
ROK RODINNÉHO PODNIKÁNÍ 2018 vyvrcholí v průbě-
hu léta setkáváním nejlepších rodinných farem a firem 
ze všech krajů v pořadu „Toulavá kamera za rodinným 
stříbrem“,
Tento letní speciál odstartoval v televizi 13. července 2018.

V pátek je na programu podia v Pivovarské zahradě slavnostní předávání OCENĚNÍ RODIN-
NÝM FARMÁM A FIRMÁM za přínos regionu, a to celkem 32 malým rodinným podnikatelům 
za účasti ministra zemědělství Miroslava Tomana a protagonistky pořadu Ivety Toušlové.

Připojena je i AUTOGRAMIÁDA Toulavé kamery a pro návštěvníky kulinářská pochoutka -  
GRILOVANÝ BÝK zdarma.

Projekt Rok rodinného podnikání 2018 vyhlásila Asociace malých a středních podniků a živnost-
níků ČR (AMSP ČR) a klade si za cíl podpořit pozitivně generační výměnu v rodinných firmách 
a zachování firem v českých rukách. Rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních 
míst v soukromém sektoru, mají větší schopnost přečkat složitá období, rychle se přizpůsobují 
změnám, jsou klíčové pro regionální rozvoj a vykazují vysokou míru poctivosti a společenské 
odpovědnosti.

Současně se AMSP ČR na místě prezentuje stánkem kampaně „…a teď česky!“ zaměřené na 
podporu malých lokálních producentů a podnikání na českém venkově obecně. Na stánku je  
možnost ochutnat něco málo z jejich čerstvé produkce. Projekt je realizován s finanční podpo-
rou Ministerstva zemědělství.  

LÁĎA HRUŠKA A VYCHYTÁVKY 
LÁDI HRUŠKY
25. 8. 2018, v průběhu dne
„Nový král kutilů Láďa Hruška, seriózní 
rádce i lidový koumák. Jeho vychytávky  
usnadní život, osobitý šarm zlepší náladu.
Pobaví, poradí, sežene, vyzkouší, vymyslí, 
předvede, ušetří, uvaří...“ speciálně pro 
Země živitelku. 
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ČESKÁ SEKERA 2018, finálový závod 5. ročníku Českého poháru 
v hodu oboustrannou sekerou  
25. 8. 2018, 9:00 – 18:00 hod.
volná plocha před administrativní budovou
V roce 2011 bylo na zámku v Ratajích nad Sázavou založeno Dřevorubecké muzeum, které je 
sbírkou motorových pil, ručních pil a dřevorubeckého nářadí používaného v lesním hospodář-
ství. Na podporu tohoto muzea bylo v roce 2012, 2013, 2014, a 2015 uspořádáno Ratajské Dře-
vosochání, které se v regionu Posázaví setkalo s příznivým ohlasem. Proto i v roce 2018 činnost 
na podporu tohoto muzea pokračuje v širším měřítku – rozšíření spočívá v seriálu dřevorubec-
kých soutěží v hodu oboustrannou sekerou po celé ČR. 

V roce 2018 proběhly na 4 místech po celé České republice dřevorubecké soutěže v hodu 
oboustrannou sekerou, na každé z těchto soutěží se prvních 5 kvalifikovalo na závěrečné 
finále, které vrcholí v letošním roce finálovým závodem na Země živitelce v sobotu 25. 8. 2018. 

Soutěž v hodu oboustrannou sekerou je oblíbená dřevorubecká disciplína, kterou zvládnou muži 
i ženy. Vlastní soutěž spočívá v hodu oboustranné sekery oběma rukama na střed terče vzdálený 
od nohou soutěžícího minimálně 6,1 metru. Sekera se při hodu otočí o jednu otáčku a zasekne se 
do terče, jehož střed je ve výši 1,5 metru. Na dřevorubeckých soutěžích musí mít sekera minimální  
hmotnost 1 134g, délka topůrka alespoň 610 mm a maximální délku ostří 152 mm.
www.ceskydrevorubec.cz 

Další doprovodný program



24



25

NÁKUP A PRODEJ 
ZEMĚDĚLSKÝCH 

PRODUKTŮ A SLUŽEB
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ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA 
HLAVNÍ TRASA, PAVILON Z
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNICE je věnována  největší část areálu, jsou to zejména hlavní trasy Země 
živitelky a také pavilon Z. Zastoupeny jsou  tradiční značky a špičky svého oboru, vystaveny 
jsou nejnovější traktory, secí technika, rozmetadla, manipulační technika, stroje pro zpracování 
půdy, secí stroje, stroje pro sklizeň pícnin a ochranu a výživu rostlin apod. Řada technických 
novinek má na Země živitelce svoji premiéru.

PAVILON NEJLEPŠÍCH VÍN ČESKÉ REPUBLIKY
PAVILON C1
Na Země živitelce je historicky poprvé PAVILON NEJLEPŠÍCH VÍN ČESKÉ REPUBLIKY, a to ve 
spolupráci s časopisem Wine & Degustation a zejména s jeho šéfredaktorem, vynikajícím 
fotografem, publicistou, degustátorem a především znalcem vína a sommelierem  Michalem 
Šetkou. Vína, která jsou prezentována na Země živitelce, jsou zároveň součástí posledního vy-
dání Průvodce nejlepšími víny ČR a tedy zárukou nejvyšší kvality. Návštěvníci můžou v pavilonu 
nejen degustovat, ale zároveň si vybraná vína zakoupit, protože pro tuto příležitost je zřízený 
sklad přímo v areálu. Samotný výdej vín probíhá v administrativní budově, ke které lze zajet 
autem.

Placení v pavilonu je možné pouze pomocí 
NFCtron – moderním platebním systémem. 
 » na pokladně si návštěvník nabije čip libovolnou 

 částkou, nabíjet je možné i platební kartou
 » 1 čip může využívat i více osob
 » dobíjení kreditu lze i na dobíjecích místech v areálu 
 » po obdržení čipu dostane návštěvník účtenku 

 s internetovým odkazem a QR kódem pro sledování stavu  
 svého účtu (to lze i na jakémkoliv prodejním místě  
 přiložením čipu k tabletu) 
 » peníze, které na čipu zůstanou, jsou vráceny bez  

 jakéhokoliv poplatku.

RYBÁŘSKÝ PAVILON
PAVILON R3
Expozice rybářů, a  s tím i spojený 
program v pavilonu R3,  navazuje na 
první ročník prosincové výstavy Jihočeský 
rybářský den. Rybářství nabývá na svém 
významu a celková prezentace je oproti 
minulým ročníkům větší a pestřejší.
Nejen odborníci, ale i fanoušci rybolo-
vu zde načerpají inspiraci, vyzkouší si 
rybářský simulátor, který věrně napo-
dobuje chytání ryb, nebo otestují své 
střelecké dovednosti v lovení kormoránů 
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na laserové střelnici.
Zastoupeny jsou všechny rybolovné techniky jako je kaprařina, muškařina, přívlač, sportovní 
nebo mořský rybolov. 
V areálu amfiteátru je umístěné rybářské muzeum SOŠ veterinární, mechanizační a zahrad-
nické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky.
 

MYSLIVECKÝ PAVILON 
PAVILON R1

Myslivcům patří pavilon R1, ve kterém jsou vystavovatelé s nabídkou atrak-
tivních novinek určených jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost. Jsou zde 
vystaveny trofeje, v nabídce nechybí ani myslivecké a lovecké potřeby, expozice 
kynologie nebo sokolnictví, harvestorový trenažer. 
Součástí je expozice Českomoravské myslivecké jednoty, myslivecká stezka  
a bohatý program na podiu.

Program ČMMJ, podium mezi R1 a R3: 
ČTVRTEK 23. 8. 2018 
10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod sokolníci, pojištění pro myslivce, 
        v průběhu celého dne Tábor trubači 
PÁTEK 24. 8. 2018 
11:00 hod     Kubeš kynologie ukázka a psí plemena, sokolníci 
10:00, 13:00, 15:00 hod  pojištění pro myslivce, živý jezevec a povídání o něm, 
        problematika drobné zvěře - Dr. Marada
SOBOTA 25. 8. 2018 
10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod sokolníci, mladí myslivci, vábení jelenů 
        v průběhu celého dne Tábor trubači 
NEDĚLE 26. 8. 2018 
10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod sokolníci, mladí myslivci, vábení jelenů a dalších druhů
PONDĚLÍ 27. 8. 2018                       
10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod sokolníci, mladí myslivci
ÚTERÝ 28. 8. 2018 
10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hod sokolníci, mladí myslivci, řád svatého Huberta

PAVILON VZDĚLÁNÍ, POTRAVIN A INOVACÍ
PAVILON B4
vystavovatelé s potravinami, vnitřní expozice středních zemědělských škol a expozice ČZU

STŘEDNÍ A VYSOKÉ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY
PAVILON B4, R3, ČÁST AMFITEÁTRU
Celkem 5 středních jihočeských  zemědělských škol najdou návštěvníci v pavilonu B4. SOŠ 
veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
s sebou přivezla celkem 9 exponátů  moderní zemědělské techniky využívané při studiu. Kromě 
exponátů jsou pro děti v expozici připraveny kreativní aktivity ve formě poznávání rostlin, zvířat, 
skládání pexes a puzzle. Tradičně studenti SOŠ se svými psy návštěvníkům předvádí ukázky 
agility (plocha Dětského zemědělského světa č. 111).

Nákup a prodej zemědělských produktů a služeb



28

Univerzitní minipivovary
Vysoké zemědělské školy mají expozice v pavilonu B4 a R3. Univerzitní minipivovar ZEMĚDĚL-
SKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY  byl založen v květnu roku 2016. Jeho cílem není pouze 
zásobovat okolí akademickým pivem, ale zejména pracovat na poli výzkumu a výuky v oblasti 
pivovarnictví. Návštěvníci mají možnost pivo Čtyrák v expozici Zemědělské fakulty ochutnat.
AGRONOMICKÁ FAKULTA MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ prezentuje na Země živitelce v 
pavilonu R3 svůj Pivovar a sladovnu. Slouží k demonstrativním ukázkám výroby piva různými 
způsoby při praktických cvičeních studentů, a jako experimentální systém pro výrobu piva a 
ladění receptur při spolupráci s komerčním sektorem. K ochutnání jsou nejen vzorky piva, ale i 
limonáda, která vzniká díky nadbytku oxidu  uhličitého vzniklého při kvašení.
Výzkumný a výukový minipivovar TECHNICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY na-
jdou návštěvníci v pavilonu B4. Minipivovar byl postaven primárně pro výuku studentů oboru 
„Technologická zařízení staveb“ a studentů příbuzných oborů. Suchdolský Jeník získal 2. místo 
za tmavý a polotmavý ležák v rámci odborné degustace piv v konkurenci dvaceti pěti malých 
a rodinných pivovarů na VI. Ústeckém pivním jarmarku malých a rodinných pivovarů v roce 
2016. 
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ se svým minipivovarem na ploše č. 402  doplní univerzit-
ní minipivovary. 

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
PŘEDVADIŠTĚ, PAVILON D1 - D3

Tradičně i letos probíhá na předvadišti velmi bohatý celodenní program, který organizuje:  
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Zemský hřebčinec  Písek, Střední škola chovu koní a jez-
dectví Kladruby nad Labem, Jihočeský svaz chovatelů koní, Jihočeský chovatel a.s. , Český svaz 
chovatelů masného skotu a Svaz chovatelů ovcí a koz.
Hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň do-
movem nejstaršího původního českého plemene koní – koně starokladrubského. Průběžné 
během celé Země živitelky probíhají na předvadišti ukázky jízdy žáků Střední školy chovu koní a 
jezdectví Kladruby nad Labem se starokladrubskými koňmi. 
Koně, osel a minihorse jsou ustájeni v mobilních stájích v těsné blízkosti předvadiště.

Nákup a prodej zemědělských produktů a služeb
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SPECIALIZOVANÁ VÝSTAVA JIHOČESKÁ BEEF SHOW 2018 SE  SOUTĚŽNÍMI ŠAMPIONÁTY 
PLEMEN ABERDEEN ANGUS A LIMOUSINE

Jihočeská beef show se koná ve dvouletých intervalech jako součást odborného programu 
agrárního veletrhu Země živitelka. Letošní akce je čtvrtou speciální výstavou angusů, v případě 
limousinů třetí. 
Na předvadišti  historicky vůbec poprvé probíhá v pátek 1. evropská show plemene angus - 1st 
European Angus Show, organizovaná Českým svazem chovatelů masného skotu ve spolupráci 
s  jejich evropskými partnery. Němečtí chovatelé přivezou do Českých Budějovic  celoněmec-
kého grand šampiona z letošní výstavy Angus Bundesschau - býka ETOSE. Jde vůbec o první 
pokus společné evropské výstavy v České republice, která by dala základ tradici tohoto chova-
telského svátku. 
Vlastní show probíhá tak, že na předvadišti postupně nastoupí zvířata stejného věku a pohlaví 
a nejlepší z každé skupiny postoupí do dalšího kola. Z každé kategorie nakonec vzejde národní 
vítěz, ve finále absolutní vítěz, šampion plemene.
V rámci Jihočeské beef show plemene Limousine je letošní novinkou aukce plemene, kdy 
budou nabídnuty na dvě desítky zvířat ve 4 kategoriích předních českých chovatelů s garan-
cí vysoké kvality nabízených zvířat, z nichž většina má ve svém rodokmenu jak inseminační 
býky české, tak i zahraniční, ale i plemenice s výstavní historií. Výjimkou nejsou ani zvířata po 
importovaných rodičích například z Francie, Anglie či Dánska.  V aukci budou nabídnuty nejen 
špičkové jalovice, ale i plemenní býci. 
Mladí chovatelé soutěží v pondělí v tzv. Soutěži juniorů.
Na volných plochách č. 405 je rekordních více než 100 kotců masných plemen.
Sudím pro limousinský šampionát je  odborný pracovník francouzského Interlimu Gilles Leque-
ux,  rozhodčím angusské soutěž Skot J. Russell Taylor - chovatel z farmy Moncur. Ten má boha-
té zkušenosti se soudcováním na mnoha výstavách, včetně Royal Highland show – neprestiž-
nější výstavy každoročně ve skotském Edinburghu. Russell byl dlouhá léta rovněž prezidentem 
skotské chovatelské angusské asociace.
Celou organizaci show a aukce zajišťuje společnost Jihočeský chovatel a.s. ve spolupráci s 
Asociací chovatelů plemene angus, Klubem plemen limousine a Českým svazem chovatelů 
masného skotu. 

Nákup a prodej zemědělských produktů a služeb
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NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT PLEMENE OVCÍ ZWARTBLES
Na předvadišti probíhá v neděli 26. srpna Národní šampionát plemene ovcí Zwartbles  
i nákupní trh plemenných beranů a kozlů. Odpoledne  v rámci ovčácké expozice probíhají 
ukázky  stříhání vlny, dojení koz a práce ovčáckých psů s ovcemi. Program organizuje Svaz 
chovatelů ovcí a koz, z. s.

ZEMĚDĚLSKÉ FIRMY, STÁTNÍ ISTITUCE, FIRMY, KRAJE
PAVILON T1

Pavilon T1 patří českým výrobcům nabízejícím kvalitní české potraviny, které je možné ochutnat 
i zakoupit  za zvýhodněné ceny. 

Expozice Státního zemědělského intervečního fondu je 
tradičně společná s výrobci kvalitních potravin oceněných 
značkami KLASA,  kterou si  zaslouží jen ty nejkvalitnější 
potravinářské a zemědělské výrobky, a Regionální potravi-
na, kterou uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším 
zemědělským nebo potravinářským výrobkům - vítězům 
krajských soutěží. Stánek SZIF patří svojí rozlohou k největším 
na celé Země živitelce.

Hned vedle expozice je pódium s  bohatým doprovodným programem, připraveny jsou i sou-
těže - soutěž o nejlepší bramborový salát, pití mléka na čas, nebo soutěž v pojídání párků, do 
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kterých se můžou návštěvníci aktivně zapojit.
Slavnostní atmosféru Země živitelky využívá SZIF pravidelně k předávání certifikátů KLASA nově 
oceněným výrobcům a proběhne stejně jako v loňském roce na pódiu Regionální potraviny. 
Ministerstvo zemědělství se již tradičně účastní  agrosalonu Země živitelka prezentací úřadu  
a podřízených organizací. 45. mezinárodní agrosalon se koná pod záštitou ministra zeměděl-
ství Miroslava Tomana. 

Na volné ploše č. 117 se Ministerstvo zemědělství v rámci Dětského zemědělského 
světa prezentuje nedělní  promo akcí Den zdraví. V ostatní dny probíhá oblíbená 
Lesní pedagogika  s tematickými soutěžemi pro děti, které se tak zábavnou for-
mou můžou seznámit s lesnickou tematikou, poznávat lesní dřeviny, lesní zvěř, lesní 
plody apod.

Odborné organizace, zemědělské instituce a firmy doplňují expozice čtyř krajů - Jihočeský, 
Karlovarský, Ústecký, Kraj Vysočina a Centrála cestovního ruchu východní Moravy.             

Všechny organizace, které jsou v pavilonu T1,  poskytují odborné informace veřejnosti včet-
ně informačních materiálů. Národní zemědělské muzeum spolu s Jihočeským zemědělským 
muzeem má samostatnou expozici tzv. „mobilního muzea“ v pavilonu Z, na volné ploše č. 303 
a č. 701. 
Ministerstvo zemědělství a Agrární komora mají připraven velmi bohatý odborný program, 
který probíhá po celou dobu Země živitelky formou seminářů zejména v pavilonu Z.
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VČELAŘI
PAVILON B4 A R1
Svaz včelařů je v pavilonu R1, expozice včelařů v pavilonu B4. Je 
možné zde ochutnat pestré druhy medů, medovin nebo zakoupit 
pomůcky pro včelařství. Pracovní společnost nástavkových včelařů 
pořádá v pátek 24. srpna den věnovaný dětem.

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVA
PAVILON H

Pavilon H je letošní rok poprvé vyčleněn spotřebním a odbytovým druž-
stvům. Souběžně probíhá  Mezinárodní výstava družstevnictví, která 
přináší aktuální informace o výrobním a spotřebním družstevnictví, pod-
nikání zemědělských nebo odbytových družstev a prezentace úspěšných 
družstevních podniků s širokým sortimentem kvalitních výrobků.

DROBNÍ CHOVATELÉ
PAVILON D
Drobní chovatelé mají  pro letošní rok nově pavilon D, jsou zde expozice králíků, holubů, slepic 
a papoušků. 

ZLATÝ KLAS
Nedílnou součástí Země živitelky je soutěž o nejlepší vystavený exponát 
Zlatý klas, která probíhá pod odbornou garancí Ministerstva zemědělství 
ČR. 
Soutěž Zlatý klas se stala za dobu své existence prestižní záležitostí a vý-
robci 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 již 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.
Soutěž Zlatý klas 2018 se koná pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.
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Podtitul 100 let českého zemědělství je oslavou zemědělství a jeho význačných osobností od roku 
1918 do současnosti. Návštěvníci si můžou na celkem 10 milnících, které jsou rozmístěny po celém are-
álu, přečíst o nejvýraznějších a nejvýznamnějších událostech, které zvučnou měrou ovlivnily formová-
ní zemědělství a národního hospodářství. Spolu s nimi jsou zde informační sloupy, které představují 11 
předních osobností posledních 100 let českého/československého zemědělství.

100 let českého zemědělství a významné osobnosti

CESTA ČASEM
Na tzv. CESTĚ ČASEM je možné potkat nejstarší zemědělskou techniku až po nejmodernější 
stroje budoucnosti.

Historické zemědělské stroje:
Fortshritt 514, Fortshritt 517, Fortshritt E 281 C, Zetor 
20, Zetor 30, Zetor 40 s valníkem, NTVS sběrací vůz, 
obracečka 70, Tatra 138, Tatra 148
Moderní zemědělské stroje :
Zetor Proxima 100, Agrotron 9TTV, DEUTZ-FAHR 
C9206, Lamborghini SPARK, Valtra T234, Krone 
Fortima V1500, Claydon hybrid, New holland CR9.80, 
Tatra Phoenix 6x6, Fendt 1000 Vario, Fendt 1100 MT
Zemědělské stroje budoucnosti:
traktor New Holland se zařízením Isaria, drony – 
survia, atomatický systém dojení Lely Astronaut, au-
tomatický přihrnovač krmiva Lely Juno, automatický 
systém krmení Lely Vector, traktory s GPS navigací

MÁTE MOŽNOST VIDĚT NAPŘÍKLAD:
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100 let českého zemědělství a významné osobnosti

Národní zemědělské muzeum
Motorový pluh Praga K, jehož prototyp byl vyroben roku 1913, představuje přechodnou fázi 
mezi tradičními způsoby orání půdy a motorizovanými pluhy, které jsou tažené traktorem. 
Vynález motorového pluhu představoval prakticky i symbolicky velice důležitou fázi v moder-
nizaci zemědělství v západním světě. Byl o něj ve své době obrovský zájem, který pomohl 
automobilce Praga K v nejtěžších časech po I. světové válce.
Motorový pluh Excelsior P5 z továrny Laurin a Klement v Mladé Boleslavi nejen oral, ale také 
poháněl různé zemědělské stroje, především mlátičky obilí. Poprvé byl předveden při orbě na 
statku Velké Čejtice roku 1918. Oba motorové pluhy zapůjčilo Národní zemědělské muzeum  - 
Muzeum zemědělské techniky Čáslav. 
Legendární práškovací letadlo Zlín Z-37 Čmelák je československý jednomotorový dolnoploš-
ník. Na letošní Země živitelce je jedinečná možnost vidět čmeláka z blízka, protože je jedním z 
vystavených exponátů v prostoru amfiteátru. Letoun měl a má široké uplatnění, snad nejzná-
mější je jeho zemědělská verze pro rozprašování sypkých hmot i k postřiku.

Z novější historické techniky je na CESTĚ ČASEM vystaven Fortschritt E 514. Jedná se o obilní 
kombajn vyráběný v Německé demokratické republice od roku 1983 a dovážený do Českoslo-
venska. Umožňuje výmlat obilnin, luštěnin a olejnin, pomocí adaptérů i sklizeň různých plodin.
V kontrastu s nejstarší technikou jsou vystaveny nejmodernější stroje  a rekordmani zemědělské 
techniky. 
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Terra Dos T4-40 - nadstavba Holmer Terra T4-30, stroj s váhou téměř 35t přijíždí na živitelku 
přímo z výroby z Německa. HOLMER EcoPower, vyvinutý firmou HOLMER, je u samojízdných 
sklízečů řepy absolutně jedinečný a  patří ke světové špičce.

Fendt 1000 Vario: Traktor s výkonem 500 koní se v podobě prototypu představil v létě roku 
2014. Maximální výška zástupců řady 1000 Vario může být až 3,60 metru a samotné pneuma-
tiky zadních kol, které byly nově vyvinuty pro tyto traktory, mohou mít průměr až do 2,35 metru. 
Pohotovostí hmotnost může dosahovat hodnoty kolem 14 tun.

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI
Osobnosti, které se zasloužily o rozvoj českého a československého zemědělství, budou oce-
něny na Země živitelce. Zemědělské organizace, které Výstaviště České Budějovice oslovilo, 
nominovaly významné zemědělce československé historie. 
Návštěvníci mají možnost se s 11 nejvýznamnějšími nominovanými zemědělskými osobnostmi z 
posledních 100 let seznámit na panelech rozmístěných napříč areálem.

Mezi 11 nominovaných nejvýraznějších osobností z posledních 100 let českého a českosloven-
ského zemědělství patří:
Rudolf Beran, František Bílek, František Duchoň, Vilém Kraus, Jozef Lux, Karel Osfald, Adolf Pro-
kůpek, Edvard Reich, Julius Stoklasa, Antoník Švehla a Josef Taufer

Antonín Švehla  (15. 4. 1873 – 12. 12. 1933) byl předseda tří československých 
vlád a předseda agrární strany. Byl synem jednoho z představitelů českého 
agrárního hnutí Antonína Švehly st., prvního místopředsedy Sdružení českých 
zemědělců. Od roku 1908 působil za Českou stranu agrární jako poslanec 
českého zemského sněmu, kde zároveň zastával funkci předsedy agrárnic-
kého poslaneckého klubu. V roce 1909 byl zvolen do čela strany, která se ve 
volbách roku 1911 stala nejsilnější českou politickou stranou, díky čemuž byl v 
roce 1912 zvolen za předsedu svazu českých poslanců na zemském sněmu.

100 let českého zemědělství a významné osobnosti
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Jihočech Rudolf Beran (28. 12. 1887 - 28. 2. 1954) byl český agrární politik a 
druhorepublikový československý ministerský předseda, organizátor agrární 
strany a agrárního družstevnictví na Strakonicku a v celých jižních Čechách.  Od 
1906 pracoval v Ústřední jednotě č. hospodářských společenstev a v sekretariátu 
agrární strany v Praze, od 1909 tajemník Svazu agrárního dorostu. 

František Bílek (16. 12. 1885 – 29. 3. 1972) byl český vědecký zootechnik, zakladatel zootechnické 
školy, vysokoškolský pedagog. Regeneroval plemeno koní starokladrubský vraník, zasloužil se o 
chov koní Převalského u nás a o jejich rozmnožení, založil Hipologické muzeum ve Slatiňanech. 
Položil základy novodobé československé zootechniky. Všestranný badatel v chovu koní a skotu, 
prakticky se účastnil na řízení plemenitby hospodářských zvířat. Vychoval mnoho zootechnic-
kých odborníků a byl autor vynikající, mezinárodně oceňované učebnice obecné zootechniky a 
dalších prací. 

František Duchoň (20. 2. 1897 - 8. 11. 1975) byl význačný agrochemik, organizátor výzkumu, 
přední činitel Svazu výzkumných ústavů zemědělských, uznávaný pedagog v oblasti agro-
chemie, výživy rostlin a hnojení, zemědělský publicista a popularizátor, realizátor výzkumných 
poznatků v praxi pěstování rostlin, žák a pokračovatel J. Stoklasy. Zabýval se výzkumem výživy 
rostlin a rostlinnou biochemií. Vynikal životním elánem, velkým přehledem o vědě a kultuře.

Vilém Kraus (30. 5. 1924 – 7. 6. 2013) byl významný český odborník v 
oblasti vinařství a vinohradnictví. Podstatnou část svého života působil 
na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě, věnoval se vinařskému 
výzkumu a šlechtění nových odrůd révy vinné a je autorem nebo spolu-
autorem celé řady odborných publikací a článků. Je nositelem státního 
vyznamenání Medaile Za zásluhy pro stát v oblasti vědy a řada vinařů 
jej považuje za nejvýznamnějšího českého vinařského odborníka 20. 
století. Během svého vědeckého působení ve Vinařském ústavu publiko-

val 56 vědeckých prací z oblasti fyziologie révy vinné, jejího zušlechťování, vedení a řezu, ale i 
historie českého a moravského vinařství. Dále publikoval 185 prací populárně-vědeckých a od-
borných, zejména v časopisech Vinařský obzor, Vinohrad a v některých německých a rakous-
kých časopisech. Na moravském venkově realizoval více než dvě stě odborných přednášek o 
aktuální problematice pěstování vinné révy, čímž pozitivně ovlivnil vývoj moravského vinohrad-
nictví. Přednášel na 12 mezinárodních vinařských kongresech v zahraničí.

Josef Lux (1. 2. 1956 – 21. 11 1999) byl český politik 90. let 20. století, předseda 
ČSL (později KDU-ČSL) a ministr zemědělství ČR v několika vládách České 
republiky, po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny národů 
a Sněmovny lidu Federálního shromáždění, v 90. letech poslanec Poslanecké 
sněmovny. V roce 1980 absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Profes-
ně je k roku 1990 uváděn jako vedoucí živočišné výroby v JZD Zálší. Od roku 
1982 byl členem Československé strany lidové, ale až do listopadu 1989 půso-
bil jen jako řadový člen. Jeho politická kariéra začala po roce 1989. Od roku 
1989 byl členem nepolitického Masarykova demokratického hnutí. Dlouhodobě byl členem 
nejvyšších zákonodárných sborů. Svými aktivitami výraznou měrou přispěl k založení PGRLF. 
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Karel Osvald (19. 9. 1899 – 16. 4. 1948) je považován za otce žateckého chmele. Byl přední 
osobností českého chmelařství a zakladatel chmelařského výzkumu, přední šlechtitel žateckého 
poloraného červeňáku. Dosáhl mnoha ocenění v oblasti pěstování chmele. Proslavil se nejen v 
naší republice, ale i v zahraničí. V r. 1940 byl jmenován členem České akademie zemědělské. V 
r. 1942 mu byla za práci „Barva chmele“ a „Zkoušení chmelových odrůd“ a za jeho dosavadní 
činnost udělena 1. Cena Fejfarova chmelařského řádu. Pilně přispíval do časopisu Český chme-
lař, do Československého zemědělce i do Zemědělských novin. Karel Osvald vypěstoval na sto 
třicet chmelových klonů. Tři z nich patří dodnes mezi významné odrůdy a zaujímají převážnou 
část chmelnic v České republice. Karel Osvald se v roce 1946 habilitoval významnou prací o 
genetice chmele a byl jmenován docentem.

Adolf Prokůpek (11. 1. 1868 – 16. 10. 1934) byl československý politik a meziválečný poslanec 
Národního shromáždění za Republikánskou stranu zemědělského a ma-
lorolnického lidu (agrárníky). Angažoval se v agrární straně. Roku 1908 se 
stal předsedou české sekce Zemské zemědělské rady. Od roku 1911 zasedal 
na Českém zemském sněmu,  od roku 1917 byl předsedou českého po-
mocného výboru České srdce. V roce 1918 se stal předsedou Národní rady 
československé, kde působil až do své smrti. V letech 1918-1920 zasedal  
v Revolučním národním shromáždění, kde působil jako předseda výbo-
ru pro vnitřní kolonizaci, předseda výboru pro pozemkovou reformu a 
místopředseda výboru zemědělského. Působil též v Zemědělské radě a 

Zemědělské jednotě. Byl dlouholetým předsedou organizace Zemědělská jednota Českoslo-
venské republiky, která řešila odborné otázky zemědělství. Koncem roku 1927 se stal předsedou 
Zemské zemědělské rady pro Čechy.

Edvard Reich (17. 3. 1885 – 24. 5. 1943) byl osobnost české zemědělské historie a zemědělský 
průkopník první poloviny 20. století, talentovaný organizátor, nejvýznačnější český 
zemědělský publicista a redaktor 20. století, zakladatel zemědělských časopisů. 
Významně se zasloužil o zvýšení odborné a vědecké úrovně československého 
zemědělství, jeho mezinárodní prestiže v meziválečných letech. Široce se věnoval 
mezinárodní organizátorské práci v oblasti vědeckých, odborných, pedagogic-
kých, žurnalistických a dalších organizací, aktivní účastník  
a spoluorganizátor zemědělských kongresů apod. Působil jako sekční šéf minis-
terstva zemědělství, nejdříve přednosta oddělení zemědělského školství, později 
přednosta odboru školského, osvětového a výzkumnického. 

Julius Stoklasa (9. 9. 1857 – 4. 4. 1936) byl  nejvýznamnější český zemědělský vědec konce 19. a 
začátku 20. století, uznávaný agrochemik, fyziolog  
a biolog, řádný profesor produkce rostlinné a agrochemie, I. Viceprezident 
Československé akademie zemědělské a její čestný člen a člen zakladatel-
ského sboru ČAZ, ředitel státní výzkumné stanice pro produkci rostlinnou, 
prezident vědeckého kuratoria radiologického ústavu ČSR, člen komise pro 
biologii a biochemii rostlinnou při Mezinárodním ústavu zemědělském v 
Římě, stálý člen Mezinárodní komise zemědělské v Paříži, rektor a děkan 
odboru zemědělského České vysoké školy technické atd. Nejvíce proslavil 
naše zemědělství a zemědělskou vědu ve světě. Povznesl vědeckou práci, 

100 let českého zemědělství a významné osobnosti
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dal příklad mladší generaci, jak vědecky pracovat. 

Josef Taufer (31. 7. 1869 – 5. 11. 1940) byl veterinární lékař, přední osobnost české veterinární 
medicíny, průkopník pokroku v chovu zvířat, první český zvěrolékař s titulem doktor veterinární 
medicíny, zakladatel veterinárních a zootechnických časopisů a uznávaný profesor obecné a 
speciální zootechniky.  Zasloužil se o zootechnický výzkum na Moravě a o zvelebení tamního 
chovu hospodářských zvířat, programově organizoval kontrolu užitkovosti a dědičnosti a byl 
zakladatelem tzv. moravské zootechnické školy. 

Zdroj: Významné osobnosti českého zemědělství, Skala Ladislav, 1992 , www.wikipedie.cz, www.sever.rozhlas.cz, www.vlada.cz 
Foto: Petr Adámek (Vilém Kraus), Svobodat (Josef Lux), Emanuel Knížek (Adolf Prokůpek), Atelier Langhans (Edvard Reich, Julius 
Stoklasa)

NÁRODNÍ DOŽÍNKY
Konec srpna je pro všechny zemědělce oslavou a svátkem sklizně. Tradiční součástí Země živitelky 
jsou  NÁRODNÍ DOŽÍNKY, které pořádá Agrární komora ČR. Průvod v čele s nejvyššími představi-
teli státu a vlády doprovodí lidé v krojích, mažoretky, živá hudba, myslivci s dravci a loveckými psy. 
Slavnostní průvod začíná opět po dvou letech od hlavní brány, povede areálem až do Pivovarské 
zahrady, kde od  10 hodin začíná slavnostní zahájení.
Před samotným zahájením Národních dožínek dojde k zasazení Lípy republiky v prostoru před 
hlavní bránou Výstaviště.
Ve čtvrtek,  před sobotní dožínkovou slavností,  probíhá soutěž  „O nejhezčí dožínkový koláč“ v 
pavilonu T1.
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Nejvýkonnější sklízecí mlátička na Země živitelce!
Potvrzeno 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

100 let českého zemědělství a významné osobnosti
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Zemědělství budoucnosti

IOT aneb chytré zemědělství - to jsou samořiditelné traktory s vestavenou GPS, drony s ka-
merou, které umožňují rychlou kontrolu celého pole ze vzduchu, IOT čidla pro kontrolu vhkosti 
půdy apod. V českém chovu zvířat se chytré zemědělství dosud nejvýrazněji prosazuje v cho-
vech dojnic, kdy se elektronická a on-line komunikace využívá například k sledování říje dojnic 
a kontrole užitkovosti. Mnoho z těchto technologií se letos objeví na Země živitelce. 

Rozmístění techniky s vyznačenými stanovišti a vystavovateli je ve speciální mapě areálu.

Jedním z vystavených exponátů je bezorebný secí stroj Claydon Hybrid s průkopnickými hřeby 
určený pro páskové setí. Vodící hřeby lze nastavit tak, aby stimulovaly zakořenění v požado-
vané hloubce mezi 0-15 cm pro hluboko kořenící rostliny jako je řepka olejná. Druhou secí 
radličkou lze seřizovat pomocí hloubkových kol tak, aby byla semena uložena mělce dle 
potřeby. Vodící hřeby jištěné proti kamenům proráží zemi, přičemž ji nadzvedávají, provzduš-
ňují a zároveň vytváří drenážní cestu pro kořeny, které tak mohou  růst do hloubky snadno a 
rychleji. Urovnávací desky a prstové zavlačovače po sobě nechávají dokonale rovnou svrchní 
vrstvu, která překrývá semena v perfektně připravené půdě a drenáží pro zakořenění. Claydon 
Hybrid má pracovní šířku 3m a hmotnost cca 1 330 kg.
Návštěvníci si můžou prohlédnout příčkový řetězový dopravník pro extrémní podmínky Krone 
Fortima V 1500 MC z nové konstrukční řady lisů na válcové balíky. Stroj Fortima má sběrač 
EasyFlow se záběrem 2,05 m.

Automatický systém krmení Lely Vector , který byl poprvé představen v roce 2012, je revoluč-
ní nástroj pro flexibilní způsob krmení krav čerstvým krmivem. Ukázal se být mimořádným 
celosvětovým úspěchem a do oblasti běžného farmaření přinesl možnost přesného krmení 24 
hodin denně s minimálními nároky na lidskou práci. I tento stroj je jedním z letošních exponátů 
Země živitelky.
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Interaktivní průvodce pro malé i velké návštěvníky – DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT přibližuje ze-
mědělství formou hry a poznávání. Plochy 112 – 114, 117, pavilon D a plocha před administra-
tivní budovou jsou vyhrazeny pro dětskou farmu, naučnou stezku, lesní pedagogiku, dýňobraní 
a další aktivity. Nechybí ani aktivity pro děti na stáncích vystavovatelů.

DĚTSKÁ FARMA
volná plocha č. 112 - 114
čtvrtek 23. 8.2018  – neděle 26. 8. 2018 
Od čtvrtka do neděle je v rámci Dětského zemědělského světa na ploše č. 112 - 114 DĚTSKÁ 
FARMA. Z malých návštěvníků se stanou farmáři, kteří si nejen vyzkouší téměř vše, co k země-
dělství a farmaření patří, ale za splnění úkolů můžou i „nakupovat“ ve farmářském krámku. 
Každý malý farmář se při vstupu na farmu zaregistruje, plní úkoly a sbírá razítka do farmářské 
smlouvy. Každý den probíhají soutěže o ceny, zmrzlina a svačina je pro všechny děti ZDARMA.
Farma zároveň funguje ZDARMA jako hlídací koutek. 

organizuje Václav Třasák - Shaker production

HRAVÁ FARMA
volná plocha č. 117
čtvrtek 23. 8. 2018  – úterý 28. 8. 2018 
S Hravou farmou se nejen malí návštěvníci vrátí zpátky do historie, na vlastní kůži si vyzkouší za 
pomoci rodičů orbu pluhem, mlácení slámy pomocí cepů nebo si zkusí kopit a obracet seno. 
Ve farmě je i dřevěný kombajn a traktor.

zapůjčil a vyrobil Aleš Kroupa – www.hravepeklo.cz.

Dětský zemědělský svět
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Dětský zemědělský svět

STÁNEK „KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY“
volná plocha č. 115
čtvrtek 23. 8. 2018  – úterý 28. 8. 2018 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) je rezortní organizací Ministerstva země-
dělství. Na ÚZEI se zpracovávají  a poskytují ekonomická data týkající se českého i evropského 
zemědělství a potravinářství, je to  kontaktní pracoviště Zemědělské účetní datové sítě FADN a 
spravují Knihovnu Antonína Švehly, která je třetí největší oborovou knihovnou na světě. 

Stánek „Knihovna Antonína Švehly“ v rámci programu prezentuje své odborné činnosti a 
aktivity zábavnou interaktivní formou projektem „100py českého zemědělství“. Návštěvníci stán-
ku můžou zažít příběh českého zemědělství od konce monarchie až do současnosti,  příběh 
začínající ještě používáním tažných zvířat a končící drony a dalšími technologiemi precizního 
zemědělství. Stánek se je místem, kde se rozšiřuje realita prostřednictvím aplikace virtuální 
reality.

organizuje ÚZEI.

ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE! 
pavilon D
čtvrtek 23. 8. 2018  – úterý 28. 8. 2018 
Zemědělský svaz ČR v rámci projektu Zemědělství žije! i pro letošní rok připravil naučný pro-
gram o zemědělství. Naučná stezka Výzkumného ústavu živočišné výroby v.v.i., která doplňuje 
výstavu hospodářských zvířat v pavilonu D, je věnována osvětě chovu hospodářských zvířat. 
Na naučném stánku se návštěvníci otestují znalosti o chovu hospodářských zvířat, jak vypadají 
moderní stáje, čím se krmí a další zajímavé informace kolem produkce mléka. 
Připraveny jsou i další poznávací soutěže - stroje, značky traktorů, sušené zemědělské plodiny 
a semena a jejich poznávání po hmatu a čichu.
Ani letos nechybí ukázky dojení a možnost vyzkoušet si ruční práci. O tom, jak to ve skutečnosti 
v zemědělství chodí, zjistí návštěvníci z naučných filmů, které se v expozici vysílají. Pro nejmenší 
návštěvníky  je připravené semínkoviště se zemědělskými modely. 
Každý dětský návštěvník si odnese malý dárek. 
Zemědělství žije! je osvětový projekt Zemědělského svazu ČR, který s podporou Ministerstva 
zemědělství ČR informuje laickou veřejnost a děti o důležitosti a nepostradatelnosti zeměděl-
ského oboru,  vyvrací mýty, které kolují společností a informuje o tom, jak to ve skutečnosti v 
oboru chodí, čímž mu navrací jeho prestiž. 

DEN ZDRAVÍ
volná plocha č. 117
neděle 26. 8. 2018 
V rámci promo akce je pro děti připravena zábavná soutěžní hra „Za tajemstvím potravin 
aneb Víš, co jíš?“ se čtyřmi herními stanovišti, kde se děti formou zábavných úkolů seznamu-
jí se zásadami zdravé výživy a správného zacházení s potravinami. Děti se učí jak ukládat 
potraviny do lednice, pitný režim a také jak potraviny správně vařit. Po splnění soutěžních úkolů 
získávají rodiny zajímavé ceny: látkové tašky, tematická pexesa, magnetické záložky, sušené 
produkty zdravé výživy, omalovánky, poznámkové bločky a další. 
Zábavná soutěžní hra je doplněna v 11.00 hodin a ve 14.00 hodin o hodinový hudebně zábav-
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ný program „Přijede k nám návštěva“ v podání dua Vanda a Standa na téma zdravá výživa, 
hygiena  a bezpečnost potravin. 

pořádá Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství  

NAUČNÁ STEZKA: POZNEJ NÁRODNÍ PLEMENA HOSPODÁŘSKÝCH 
ZVÍŘAT s podtitulem: „KTERÁ PLEMENA ZVÍŘAT GENETICKÝCH 
ZDROJŮ SE CHOVAJÍ I PRO MLÉKO?
areál Výstaviště
čtvrtek 23. 8.2018  – neděle 26. 8. 2018 
Naučná stezka vede po celém areálu a končí v pavilonu D. Cílem je projít si 7 stanovišť, u 
každého z nich odpovědět na kvízové otázky, vyplnit křížovku a na konci stezky si vyzvednout 
malou odměnu.

připravil Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.

SKÁKACÍ KOMBAJN
čtvrtek 23. 8. 2018  – úterý 28. 8. 2018 
plocha č. 117

zapůjčilo Zařízení služeb Mze s.p.o.

LESNÍ PEDAGOGIKA - AKCE V LESE, S LESNÍKEM, O LESE
volná plocha č. 117
čtvrtek 23. 8. 2018  – úterý 28. 8. 2018 (kromě neděle)
Lesní pedagogika, kterou pořádá Sekce lesního hospodářství Mze, 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, kte-
ré zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci přímo na svém každodenním pracovišti – v 
konkrétním lese. Jako malá odměna čeká na děti překvapení v podobě drobných dárků. Bližší 
informace o lesní pedagogice a konkrétních akcích na www.lesnipedagogika.cz. 

Dětský zemědělský svět



47

Dětský zemědělský svět

DÝŇOBRANÍ ANEB SVÁTEK DĚTÍ DÝNÍ A STRAŠIDEL
volná ploch před administrativní budovou 
čtvrtek 23. 8. 2018  – úterý 28. 8. 2018 
Za tónu pohádkových písniček vznikne tvořivá dýňová dílna (vyřezávání dýní), probíhají sou-
těže s dýněmi, dětská diskotéka, malování obrázků na téma „Dýně a zážitky ze Země živitelky“, 
ochutnávka domácích limonád od společnosti Kitl, pro dospělé  Višňák (burčák z višní) a bur-
čák včetně letošní novinky MEDOVÉ (unikátní kombinace vína, ovoce a medu, oceněno Zlatým 
Klasem 2017).

DÝŇOBRANÍ letos již podruhé přiváží na Země živitelku 
ledničtí vinaři z ANNOVINA, Valtické Podzemí a Strýček Dýňa

NA HRAVÉM STATKU
prostor amfiteátru
čtvrtek 23. 8. 2018  – úterý 28. 8. 2018 
Na hravém statku můžou návštěvníci strávit čas nejen aktivně (skákací hrady, sportovní tre-
nažéry), ale je možné si odpočinout v relaxační zóně. Je tu kreativní koutek i fotokoutek, obří 
lego a například i zemědělský kvíz.

organizuje Good Agency s.r.o.
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Národní dožínky
Programem provází moderátorka 

Štěpánka Duchková
9.15 Zahájení, přivítání

9.20 Hudební blok  
 pozvánka pro návštěvníky výstavy
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

10.00 Slavnostní zahájení Národních dožínek
 prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek a hosté 
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

10.45 Hudební blok 
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

11.20 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

11.30 Hudební blok
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

12.00 Myslivecké okénko
 členové Českomoravské myslivecké jednoty

12.15 Hudební blok 
 kapela Třeboňská dvanáctka

13.05 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

13.15 Hudební blok
 kapela Třeboňská dvanáctka

14.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

14.10 Hudební blok 
 kapela Šumavská osmička

15.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

15.10 Hudební blok
 kapela Šumavská osmička

16.10 Rozloučení a ukončení

16.15 Hudební blok
 kapela Šumavská osmička

Mediální partneři:

Štěpánka Duchková

Šumavská osmička

Třeboňská dvanáctka

Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

Pivovarská zahrada, 25. srpna 2018, 9.15 – 17.00 hod.
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generální patrner: sponzofii a partnefii:spoluorganizátofii: mediální partnefii:
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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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Známe i jednodušší 
způsob, jak chránit 
vaše chovy

NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK NA VÝSTAVĚ  
ZEMĚ ŽIVITELKA V PAVILONU T1

Těšíme se na vás

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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Wilsonova 832, 
Soběslav 
392 01

www.moso.cz

info@moso.cz

http://shop.moso.cz/

+420 775 659 204

NEJMODERNĚJŠÍ A NEJKVALITNĚJŠÍ VÝROBKY PRO VAŠI FARMU

Váš dodavatel technologií DeLaval

03
85

29

038529.indd   1 23.11.2017   15:06:19
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Země 

živitelka  

Venkovní

plocha 

u hlavní 

brány

Pneumatiky 
pro traktory
Pro správného zemědělce je každý den 
novou výzvou. K tomu, aby dokázal doko-
nale využít svoji půdu, potřebuje správného 
partnera. 

Continental představuje novinky v nabídce: 
pneumatiky Tractor70 a Tractor85, které 
ideálně kombinují robustnost a flexibilitu. 

BestDrive nabízí širokou paletu služeb – jak 
díky zázemí více než 140 poboček v České 
republice, tak i díky řadě mobilních servisů, 
které  jsou připraveny k výjezdu a servisování 
tam, kde je potřeba.

 Engineered
for Efficiency

CON_AD_Agro_148x210_2018_CZ.indd   1 31.7.2018   15:31
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To je SCHAUMANN! 
Výzkum a vývoj – Inovativní řešení – Poradenství

SCHAUMANN ČR s.r.o., náměstí Svobody 35 • 387 01 Volyně
Tel.: 383 339 110 • Fax: 383 339 111
schaumann@schaumann.cz • www.schaumann.cz

komplexní poradenství

Profesionální
poradenství v chovu 

a výživě skotu Výpočet krmných
dávek s pomocí

nejmodernějších
poznatků podle

CNCPS, INRA

Nástroje 
pro řízení

a analýzu stáda

Poradenství při 
výrobě objemných krmiv 

– vlastní biologické 
konzervanty!

Osiva speciálních
travních směsí pro 

maximální užitkovost
z objemných krmiv

Nástroje 
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Půjčíme Vám na ten, který
Vám nejlépe padne do ruky.

Akční nabídka v období konání Země živitelky – 
odměna až 100 000 Kč s naším úvěrem.

moneta.cz
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SEZNAM 
VYSTAVOVATELŮ
A OBCHODNÍKŮ
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AC-T servis, spol. s r.o.  
Praha - Horní Počernice  
www.profi-odevy.cz 
ručně kované sekery, ruční 
nářadí, pracovní oblečení a 
obuv 
309

Adolf Loos 
vystavované plemeno LI 
405

ADOVE s.r.o. 
Praha - Strašnice  
www.elektrokola-skutry.cz 
elektrokola, skútry 
317

AEROTEC GROUP a.s. 
Praha - Jinonice  
www.aerotec.cz 
premiové produkty AEROTEC 
pomáhají v průmyslu i 
domácnostech 
303

AG servis - zemědělská 
technika s.r.o. 
Třešť 
www.agservis.cz 
Prodej, servis a financování 
zemědělské techniky 
CASE, STEYR, KRONE, RAUCH, 
WIELTON, LEMKEN, SILOKING, 
JCB, QUICKE, JEANTIL, TANCO, 
EMILY 
510

Agentúra pre rozvoj vidieka 
Nitra  
www.nsrv.sk 
hostitelský orgán jednotky 
Národnej siete rozvoja vidieka 
SR 
T1

AGETE, s.r.o. 
Lišov  
www.agete.cz 
výhradní dovozce strojů 
TRIOLIET 
112

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

AGRICO s.r.o. 
Třeboň - Třeboň II  
www.agrico.cz 
komp. dodávky tech. pro 
živočiš. výrobu 
T2

AGRIIMPORT PLZEŇ, s.r.o. 
Líté  
www.agriimport.cz 
lesní frézy, mulčovače, 
štěpkovače, lan. navijáky, hydr. 
ruka 
317

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

Agritec Plant Research s.r.o. 
Šumperk  
www.agritec.cz 
zemědělský výzkum, šlechtění, 
poradenství, služby pro 
zemědělství 
T1

AGRITEC, výzkum, šlechtění a 
služby, s.r.o. 
Šumperk  
www.agritec.cz 
zemědělský výzkum, šlechtění, 
poradenství, služby pro 

zemědělství 
T1

AGRO - Měřín, a.s. 
Měřín 
www.agro-merin.cz 
Skupina AGROMĚŘÍN 
zpracovává vlastní 
zemědělskou produkci v rámci 
své potravinářské výroby 
T1

AGRO - Měřín, obchodní 
společnost, s.r.o. 
Měřín 
www.agro-merin.cz 
zpracovatel výhrad. tuzem. 
hov. a vepř. masa z chovů sk. 
Agroměřín 
T1

AGRO VK Investment Group 
s.r.o. 
Brno - Černá Pole 
škvarkové tyčinky 
317

AGRO Volyně s.r.o. 
Přechovice 
prodej zemědělské a lesní 
techniky 
506

AGROAD, s.r.o. 
Kuřim www.agroad.cz 
prodej ND na traktory Zetor a 
malotraktory 
203

AGROECOPOWER 
Jihlava 
www.agroecopower.cz 
Ušetřete za naftu, skliďte dříve a 
více! Chiptuning traktorů a další 
zemědělské techniky. Tel: 608 

Seznam vystavovatelů
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801 101, www.agroecopower.cz 
218

AGROFERT 
Praha 4 
www.agrofert.cz 
výběr toho nejlepšího z 
potravinových firem 
T1, 411

AGROING BRNO s.r.o. 
Brno - Židenice 
www.agroing.cz 
skladování a posklizňová 
úprava, vks. 
306

Agrokom-tech BRYSS s.r.o. 
Velký Týnec 
www.at-bryss.cz 
103

AGROMECHANIKA v.o.s. 
Lhenice  
www.agromechanika.cz 
teplovodní kotle 
303

AGROMEX s.r.o. 
Modletice 
www.agromex.cz 
generální importér zem. 
techniky zn. Fendt, Fella, 
Weidemann 
116, 100

AGROMONT VIMPERK spol. 
s r.o. 
Čkyně  
www.agromont.cz 
stavby a technologie pro 
živočišnou výrobu 
T2

Agroservis Sedláček, s.r.o. 
Brno - Pisárky 
www.agroservis.cz 
prodej použité a předváděcí 
techniky CLASS 
116

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

AGROTECHNIKA Vaněk s.r.o.  
Praha - Vokovice  
www.agrotechnika.cz 
prodej zemědělské a lesní 
techniky, ND. 
505

Agrotest fyto, s.r.o.  
Kroměříž  
www.vukrom.cz 
zemědělský výzkum, šlechtění, 
poradenství, služby pro 
zemědělství 
T1

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

Agrowest a.s. 
Plzeň - Východní Předměstí  
www.agrowest.com 
zeměď., komunální, zahradní 
technika 
511

AGROZET České Budějovice, 
a.s.  
České Budějovice - České 
Budějovice 4  
www.agrozet.cz 
traktory, malá zem. 
mechanizace 
Z, 501, 511, 512

AHProfi s.r.o.  
Plzeň 
www.ahprofi.cz 
dílenské vybavení, ruční nářadí, 
hoverboardy 

104

AKP spol. s r.o.  
Brno - Černovice  
www.akp.cz 
samojízdné postřikovače, mlžící 
trysky 
508

Akron, Argentina 
www.akronag.com 
402

Alena Lukešová  
Příbram  
lukesova.wz.cz 
obrazy na dřevě, obrazová 
trička 
R1

ALEŠ KROUPA – HRAVÉ PEKLO 
Bernartice 
www.hravepeklo.cz 
117

ALM centrum s.r.o.  
Vizovice  
www.almvizovice.cz 
šlechtit. program v chovu skotu 
a prasat 
405

Alois Pöttinger 
Maschinenfabrik GmbH 
A-4710 Grieskirchen 
zemědělské stroje pro sklizeň a 
zprac. půdy 
512

Alois Stloukal 
Náměšť nad Oslavou 
Náměšťská sušená klobása 
T1

ALPA, a.s. 
Velké Meziříčí  
www.alpa.cz 
masážní přípravky a tělová 
kosmetika 
302

Seznam vystavovatelů
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Seznam vystavovatelů

ALUKOV a.s. 
Orel 
www.alukov.cz 
zastřešení bazénů, vířivek, zimní 
zahrady 
104

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

AMITY International spol. s 
r.o. 
Stodůlky 
www.aquasloupky.cz 
kachlové vodovodní sloupky do 
zahrad 
413

Amylon, a.s. 
Přibyslav 
www.amylon.cz 
české potravinářské a 
škrobárenské výrobky 
T1

Andreas STIHL, spol. s r.o. 
Modřice 
www.stihl.cz 
lesní a zahradní technika pro 
profes. i hobby uživatele 
213

Apis - zateplování oken, s.r.o. 
Kroměříž  
www.zateplovanioken.cz 
renovace a zateplení starších 
typů dřevěných a plastových ok 
309

APV TECHNISCHE PRODUKTE 
GmbH 
Hötzelsdorf  
www.apv.at 
zemědělská technika, 
rozmetadla 
511

ARBO, spol. s r.o. 
Klatovy  
www.arbo-kt.cz 
zemědělská a komunální 
technika NEW HOLLAND 
215

ARROW-AGRI s.r.o. 
Planá nad Lužnicí 
www.arrow-agri.cz  
zemědělská technika  
108

Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR 
Praha - Karlín  
www.amsp.cz 
propagace regionálních zem. 
produktů 
308

Asociace regionálních značek, 
z.s. 
Mukařov 
www.regionalni-znacky.cz 
propagace asociace 
T1

ATMOS Jaroslav Cankař a syn 
Bělá pod Bezdězem 
www.atmos.cz 
zplynovací kotle na tuhá paliva 
213

Attl a spol. s.r.o. Továrna na 
stroje 
Praha - Dolní Měcholupy  
www.attl.cz 
výrobce 80ti typů samonosných 
hal 
104

AUTEX CZ s.r.o. 
Horní Cerekev 
brambory konzumní odrůda 
Adéla 
T1

AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s.r.o. 
Vodňany 

www.autosevcik.cz 
Již 25 let s Vámi!

AUTO VINKLER, s.r.o. 
Písek  
www.autovinkler.cz 
autorizovaný dealer FORD 
506

Autopotahy Jano Záběhlice 
www.autopotahynovotny.cz 
autopotahy, autodoplňky  
406

Avistech s.r.o.  
Netřebice  
www.avistech.cz 
kolové multifunkční nakladače 
206

B AGRO Březová s.r.o. 
Březová 
www.b-agro.cz 
507

Bárny agro s.r.o.  
Dolní Čermná 
www.barny-agro.cz 
traktory, zem. technika Ursus, 
Sipma 
301

BEDNAR FMT s.r.o. 
Praha - Vinoř 
www.bednar-machinery.com 
český výrobce zemědělské 
techniky 
306

Belarus-traktor.cz s.r.o.  
Klíčany  
www.belarustraktor.cz 
traktory BELARUS, senážní vozy 
LMR Azene 
116

BENEKOVterm s.r.o.  
Horní Benešov 
www.benekov.cz 
automatické kotle na tuhá 
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paliva 
B1

Benycargo s.r.o.  
Praha - Staré Město  
www.benycargo.cz 
výrobce pracovních 
elektrických tříkolek z Vysočiny 
401

Beskyd Fryčovice, a.s. 
Fryčovice  
www.beskyd.cz 
výr. zprac. brambor,chlazené 
zeleniny, salátů, čerstvých šťáv 
T1

BEST - COVER s.r.o. 
Hořepník  
www.best-cover.cz 
dodavatel zemědělských staveb 
a technologií 
410

Bio Angus - Coufal Josef 
vystavované plemeno AA 
405

Biogas Bohemia spol. s r.o. 
Jihlava 
jedlé oleje - kmínový olej z 
Petrávče 
T1

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

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

BIOPOL PAINTS s.r.o. 
Poděbrady  

www.biopol.cz 
výrobce ekologických 
nátěrových hmot 
B1

Bitterman s.r.o. 
Praha - Veleslavín 
domácí potřeby, uzeniny 
B4, 202, 204, 411

BLEX, a.s. 
Karlovy Vary - Stará Role  
www.blex.cz 
tradiční kuchyňské zboží od 
českého výrobce 
B4

BONECO a.s. 
Praha - Podolí 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 
T1

BORGIS a.s. 
Praha - Vinohrady  
www.pravo.cz  
prezentace deníku Právo

Borovková Petra 
vystavované plemeno AA 
405

Bosch Termotechnika s.r.o.  
Praha - Štěrboholy  
www.dakon.cz; www.junkers.cz 
tepelná technika Junkers Bosch 
a Dakon 
301

Bronislav Zahradník 
Brloh 
fixační a manipulační klec pro 
skot 
317

Budějovický Budvar n.p.  
České Budějovice  
www.budvar.cz 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 

T1

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

Cabana La Yunta, Argentina 
www.xn--cabaalayunta--dhb.
com.ar/index.php 
402

CARPSECRET s.r.o. 
Ivančice - Letkovice  
www.carpsecret.cz 
výrobce nástrah a návnad pro 
kaprovité ryby 
R3

Casillas El Imán, Argentina 
www.facebook.com/Casillas-El-
Iman-1719478494932199 
402

CATERINGSERVIS - BS s.r.o. 
České Budějovice - České 
Budějovice 2  
www.cateringservis.cz 
občerstvení 
117, 204, 220, 209, 302, 308, 
317

CBELEKTROKOLA s.r.o. 
České Budějovice - České 
Budějovice 1 
elektrokola 
317

Celostátní síť pro venkov  
Praha - Nové Město  
www.eagri.cz/venkov 
Prezentace Programu rozvoje 
venkova, Celostátní sítě pro 
venkov 
T1

Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy, o.p.s. 
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Zlín 
www.vychodni-morava.cz 
prezentace centrály 
T1

CENTRUM CHYTRÝCH FASÁD 
s.r.o. 
Praha - Staré Město 
www.lifebrick.cz 
odvětrané a tepelně izolační 
fasády 
303

CERIA, s.r.o. 
Brno  
www.ceria.cz  
hraška 
B4

Cernin s.r.o. 
Budišov nad Budišovkou  
www.cernin.cz 
výroba a prodej krmných 
míchacích vozů 
306

Cgfoods Velkoobchod čaje a 
kávy 
Brno  
www.cgfoods.cz 
velkoobchod kvalitních čajů a 
kávy z celého světa 
B4

CIME, s.r.o. 
Pelhřimov  
www.cime.cz 
zemědělská, komunální a 
stavební technika 
301

CIUR a.s. 
Praha 1 
www.ciur.cz 
výrobce a dodavatel tepelných 
izolací 
301

CNC, a.s., deník Blesk  
Praha - Holešovice 

www.blesk.cz 
deník Blesk

Coda Industriel, Argentina 
www.codaindustriel.com 
402

Conektar, Argentina 
www.conektarsa.com 
402

ContiTrade Services s.r.o. - 
Servisní síť BESTDRIVE 
Otrokovice  
www.bestdrive.cz 
provozovatel servisní sítě 
BESTDRIVE 
101

COOPERATIV s.r.o. PRAHA 
Praha - Praha 12  
www.cooperativ.cz 
sklolaminátová sila, šnekové 
dopravníky, tech. chovu 
drůbeže 
213

Coufal Petr 
vystavované plemeno AA 
405

CROY s.r.o. 
Rakovník - Rakovník II  
www.croy.cz 
prodej užitkových a speciálních 
vozidel Mercedes Benz 
107

Crucianelli, Argentina 
www.crucianelli.com 
402

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

Černé sklo 

Liberec - Liberec XV-Starý 
Harcov 
ruční výroba ze skla 
B1, 303, 317, 217

ČERNĚVESKÝ HÁJ s.r.o. - Josef 
Jůn 
vystavované plemeno LI 
405

ČEROZFRUCHT s.r.o. 
Praha - Strašnice 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 
T1

Čerstvě utrženo, družstvo  
Zlín - Prštné  
www.cerstveutrzeno.cz 
pěstitelé kvalitní české zeleniny, 
ovoce 
T1, 303

Česká pojišťovna a.s.  
České Budějovice  
www.cpoj.cz 
pojištění v oblasti zemědělství, 
lesnictví, ovocnářství 
T1

Česká společnost 
ornitologická 
Praha - Smíchov  
www.birdlife.cz 
osvěta možnosti ochrany 
biodiverzity zemědělské krajiny 
R1

Česká zemědělská univerzita 
v Praze 
Praha - Suchdol  
www.czu.cz 
veřejná vysoká škola 
B4

Česko Argentinská Rada 
Podnikatelů 
www.ceac.global/cz/ 
402
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Českomoravská myslivecká 
jednota, z.s. 
Praha 1  
www.cmmj.cz  
prezentace jednoty  
R1

Českomoravský svaz 
zemědělských podnikatelů 
Praha - Vinohrady  
www.cmszp.cz 
T1

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

Český svaz chovatelů 
masného skotu, z.s. 
Praha - Nové Město  
www.cschms.cz  
Beef show 
405

Český svaz včelařů, z.s., 
okresní organizace České 
Budějovice 
Hrdějovice 
včelařské zařízení, úl - pomůcky 
pro vytáčení a zpracování medu 
R1

DAKR spol. s r.o.  
Hranice  
www.dakr.com 
sekačky, mulčovače, sněžné 
frézy, drtiče, rozmetadla 
213

DAŇHEL AGRO a.s. 
Divišov  
www.danhel.cz 
prodej a servis zemědělské 
techniky 
509

Daniel Borovka 
vystavované plemeno AA 

405

David Koudelka - PNEUCB 
České Budějovice - České 
Budějovice 3  
www.pneucb.cz 
prodej a servis pneu a disků 
agro 
203

DAVO CAR, s.r.o. 
Praha - Malešice  
www.davocar.cz 
autocentrum, kvalitní a 
prověřené vozy 
100

De Grande, Argentina 
www.degrandesa.com.ar 
402

Defro 
Votice  
www.defro.biz  
automatické kotle  
218

Detecha, chemické výrobní 
družstvo 
Nové Město nad Metují  
www.detecha.cz 
kosmetika Regina®, nátěrové 
hmoty DETECHA 
H

Dr. František Cáb BONZP 
Bruntál  
www.bonzp.nakupujeme.cz 
slivovice v dárkovém balení, 
degustace 
308, 402, 208

Dřevoprofil spol. s r.o. 
Vrbice  
www.drevoprofil.cz 
výrobce sbíjených vazníků a 
dřevostaveb 
303

DSP Engineering s. r. o. 

Dašice  
www.dspeng.cz 
cisterna, objemové čerpadlo, 
botkový aplikátor 
213

DŮM KOTLŮ 
Praha 4  
www.dumkotlu.cz 
prodej a montáž kotlů a 
tepelných čerpadel, kotlíková 
dotace 
317

DUP - družstvo Pelhřimov 
Pelhřimov 
www.dup.cz 
manikúry, nástroje pro 
manikúru, kožená galanterie 
H

DUPI obch. spol.s r.o.  
České Budějovice  
www.dupicb.cz 
expozice krbů, kamen 
312

E.ON Energie, a.s.  
České Budějovice 1  
www.eon.cz 
fotovoltaické systémy, tepelná 
technika, dodávka elektřiny 
T1

E-agro s.r.o.  
Rakovník II  
www.e-agro.cz 
nádrže a výdejní systémy pro 
naftu, AdBlue, oleje, hnojiva 
206

Eduard Němec - Farma 
Bynovec 
vystavované plemeno LI 
405

Eduard Škvára 
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Obecnice 
www.skvara-dojeni.ic.cz  
dojení 
312

efko cz s.r.o. 
Veselí nad Lužnicí II 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 
T1

EKOBAK s.r.o. 
Praha 9 
www.bioenzymy.cz 
bioenzymatické prostředky do 
septiků, žump, ČOV, zahradních 
jezírek 
201

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

Ekofarm Limousine - 
Bystrianska Jana 
vystavované plemeno LI 
405

EKOFARMA BABINY 
Nová Ves u Pláně  
www.ekofarma-babiny.cz 
prodej vyzrálého bio hovězího 
masa, sušené bio hovězí plátky 
317

EKOGALVA s.r.o. 
Žďár nad Sázavou - Žďár nad 
Sázavou 2  
ecoscroll.cz 
automatické kotle na uhlí a 
pelety 
303

Elektro Štěch CB s.r.o. 
České Budějovice - České 
Budějovice 2  
www.elektrostech-cb.cz 
obchod s elektronickými 

potřebami 
B1

ELVA PROFI s.r.o. 
České Budějovice - České 
Budějovice 4  
www.elvaprofi.cz 
zahradní technika WEIBANG a 
PUBERT 
317

Energy Adventure s.r.o.  
Praha - Žižkov  
www.pracovnivozidla.cz 
nákladní e-tříkolky a 
e-koloběžky, spolehlivé, 
ekologické 
410

ENERGY CZECH REPUBLIC a.s. 
Praha 7 
www.energy.cz 
péče o zdraví a zdravý životní 
styl 
B4

ENVI-PUR, s.r.o. 
Dejvice 
www.envi-pur.cz 
domovní čistírny odpadních 
vod 
103

Erkunt Tractor Industry, Inc 
Ankara  
www.armatrac.com  
výrobce traktorů Armatrac 
101

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

Europlant šlechtitelská spol. 
s r.o. 
Praha - 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 pro zdravý životní styl 
B1, 303

F.P.H.U. „Wiklinex“ Teresa 
Tyrala 
34-103 Wozniki 
výrobky z proutí a ze dřeva 
406, 303

FaKOPA s.r.o.  
Děčín V-Rozbělesy  
www.fakopa.cz 
zahradní nábytek z teakového 
dřeva 
317

Farma Fišar - Fišar Filip 
vystavované plemeno LI 
405

Farma Krišnův dvůr  
Chotýšany - Městečko  
www.krisnuvdvur.cz 
zdravé dobroty z farmy Krišnův 
dvůr 
303

FARMCZSYSTEM, s.r.o. 
Praha 2  
www.farmsystem.cz 
ZOOM, SIENS, krmná technika, 
projekty a stavba stájí 
B1

FarmFacts  
Hofgeismar  
www.farmfacts.cz 
NEXT Farming - služby 
pro precizní zemědělství z 
FarmFacts 
404
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FARMTEC a.s. 
Jistebnice  
www.farmtec.cz 
komplexní služby při investicích 
403

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

FIREWORK s.r.o. 
Praha - Veleslavín 
domácí potřeby, potravinové 
folie 
202, 204, 317

FORMAT 1 spol. s r.o.  
Křenovice 
www.format1.cz 
váhy, vážení, odpuzovače - 
plašiče, měření tahu 
B1

FRONIUS ČR / HBT Weld 
Český Krumlov  
www.fronius.com 
stroje a příslušenství pro 
svařování elektrickým 
obloukem 
B1

Galaxie spol. s r.o.  
Praha - Žižkov  
www.jihoceskepekarstvi.cz 
pekařské, cukrářské výrobky  
308

Galmet Sp. z o.o. Sp. K.  
Glubczyce  
https://galmet.com.pl/ 
tepelná technika a alternativní 
zdroje 
303

GARNEA a.s. 
Neplachov  
www.garnea-as.cz 
výhradní dovozce zemědělské 

techniky DEUTZ-FAHR pro ČR 
214, 100, 303

Gobierno de Santa Fe, 
Argentina 
www.santafeglobal.gob.ar 
402

GOMSELMASH 
Smidary  
www.gomselmash.eu  
sklízecí mlátička GS12A1  
108

Gosp. Ogrodnicze T. Mularski, 
M. Mularska 
Psary  
www.mularski.pl 
Mularski group - školka rostlin 
303

GOSPODARSTWO ROLNE 
EDEN 
66-500 Dlugie, Strzelce 
Krajeňskie 
lilie 
406, 312

GOSPODARSTWO ROLNE J. 
M. Mrowiec 
43-523 Pruchna, Polska 
prodej lilií a cibulovin 
404, 401

GRANÁT-VLTAVÍN 
Mírová pod Kozákovem 
české granáty, vltavíny 
E5

Gregor a syn, s.r.o.  
Tábor - Čekanice  
www.gregor-asyn.cz  
traktory Zetor, Tym, Molčík  
107, 100, 303

Grupo Gallará, Argentina 
www.grupogallara.com.ar 
402

Hana Drimlová 

Brno - Brno-město  
www.driml-napajecky.cz 
farmářské a chovatelské 
potřeby 
312

HANZEL PRODUKCJA 
OBUWIA S.C. 
34-471 Ludzmierz  
www.hanzel.pl  
myslivecká obuv  
R1

HBT WELD s.r.o. / Fronius ČR  
České Budějovice - České 
Budějovice 4  
www.hbtweld.cz 
prodej, servis a půjč. svářečské 
techniky 
B1

Helena Hanzlová - KOH-I-
NOOR 
Tisá  
www.hanzlova.eu 
kotevní technika, čalounické 
potřeby 
401

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

Hobbytec CZ s.r.o.  
Tehovec  
www.hobbytec 
vybavení pro Váš dům a 
zahradu 
305

HS AUTO s.r.o. 
České Budějovice - České 
Budějovice 2  
www.hs-auto.cz 
507
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CHARVÁT CTS a.s. 
Poděbrady - Okřínek  
www.charvat-cts.cz  
traktorový nosič kontejnerů  
306

CHOVSERVIS a.s., div. TORO 
Hlavečník  
Hradec Králové - Slezské 
Předměstí  
www.chovservis.cz 
výrobce uzenářských specialit 
tradiční technologií 
T1

Idea Import.ante, s.r.o. 
Tvarožná  
www.ideaimport.cz  
netradiční nástroje na dřevo  
309

IMC Slovakia, s.r.o.  
Považská Bystrica  
www.pelesko.sk 
pelet. linka umístěná v mobil. 
kontejneru 
201

Imperium Gurmanum 
Brno - Slatina 
bylinky, koření, kořenící směsi 
311, 317

Ing. Jan Příhoda - reklamní 
agentura GONG 
Brno 
www.gongbrno.com 
Z, 501, 502, 511, 306, 303, 
512, T1

Ing. Josef Elis 
Velké Meziříčí 
pekařské výrobky vč. těstovin 
T1

Ing. Josef Ťulpík - WTC 
Písečná 
Bludov 
www.wtc-pisecna.eu 
výrobce zeměď. a komun. 

techniky 
213

Ing. Miroslav Vráblík 
vystavované plemeno AA 
405

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

Ing. Vladimír Šašek 
vystavované plemeno AA 
405

INGELD s.r.o. 
Velké Meziříčí  
www.ingeld.cz 
zahradní nábytek, výrobky pro 
děti 
411

INTABO 
Tábor  
www.intabo.cz 
posklizňové linky, VKS, vysavače 
303

INTERFORST CZ s.r.o. 
Prostějov  
www.interforst.cz 
navijáky, štípačky dřeva, 
příslušenství pro přibližování 
dřeva 
301

INTERIER - Jaroslav Vlach 
Brandýs nad Labem 
výstava a prodej rybářských 
potřeb

INTERLACTO, spol. s r.o. 
Praha - Vinohrady 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 
T1

IP IZOLACE POLNÁ s.r.o. 
Polná 
www.ippolna.cz 
foukaná minerální tepelná 
izolace objektů 
317

ITTEC, s.r.o. 
Praha-Šeberov 
201

Jahodárna Kouřim 
Kouřim 
www.jahodarna-kourim.cz 
prodej sadby jahodníku 
401

Jamenská a.s. 
Jamné nad Orlicí 
www.jamenska.cz 
dolňkové minerální krmivo - lizy 
- krmná sůl 
413

Jan Hromas 
vystavované plemeno AA 
405

Jarmen-Pro s.r.o.  
Moravský Písek  
www.jarmen-pro.cz  
chovatelské potřeby 
413

Jaroměřická mlékárna a.s. 
Jaroměřice nad Rokytnou  
www.mlekarna.cz 
Jaroměřické tradiční 
pomazánkové máslo, šunka s 
osm. cibulkou 
T1

Jaroslav Velát 
vystavované plemeno LI 
405

Jaroslav Vestfál 
Cerekvice nad Bystřicí 
trdelník, trubičky 
B4, 117, 218, 204
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Jaroslav Vlachynský 
Vlčnov 
lázeňské oplatky, Štramberské 
uši, Luhačovické brambůrky 
220, 218

Jaroslav Zítek 
vystavované plemeno AA 
405

JAWA Moto spol. s r.o.  
Týnec nad Sázavou  
www.jawa.eu 
tradiční český výrobce 
motocyklů značky JAWA 
317

JH GROUP, spol. s r.o. 
Jindřichův Hradec - Jindřichův 
Hradec II 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 
T1

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích 
České Budějovice  
www.jcu.cz prezentace JčU  
R3

Jihočeské zemědělské 
muzeum, o.p.s. 
Týn nad Vltavou  
www.zemedelske-muzeum.cz 
prezentace muzea 
701

Jihočeský chovatel a.s. 
České Budějovice - České 
Budějovice 3  
www.jchovatel.cz 
D, D1, D3, 405

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

Jiří Milisterfer 
Strakonice - Přední Ptákovice  
www.milisterfer.cz 
malá zeměděská a zahradní 
mechanizace, nářadí 
306

Jiří Svoboda - LIRA Praha 
Praha - Chodov 
autopotahy 
303, 302, 406

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

Josef Dvořák 
vystavované plemeno AA 
405

Josef Valenta 
vystavované plemeno LI 
405

JSC „KLEVER“ 
ROSTOV-ON-DON 
www.kleverltd.ru 
malá zemědělská mechanizace 
Klever JSC 
301

JUSTRA TREZORY 
Děčín 2  
www.justratrezory.cz 
výroba trezorů a trezorových 
dveří  
R1

JV AGROTRADE s.r.o. 
Tábor  
www.jvagrotrade.cz 
zemědělské stroje a dopravní 
technika 
108

K V A R T O , spol. s r.o. 
Bystřice 

www.kvarto.cz 
zemědělská a komunální 
technika 
215, 100

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

KAINDL - Jan Macháček 
Tvarožná 
www.kaindl-naradi.cz 
výhradní zastoupení firmy 
Kaindl - nářadí, káva

Karlovarský kraj  
Karlovy Vary - Dvory  
www.kr-karlovarsky.cz 
Karlovarský kraj se veletrhu 
zúčastní především s prezentací 
vlastní značky regionálních 
potravin Dobrota Karlovarského 
kraje, doplněnou o informace 
z oblasti kultury a cestovního 
ruchu. 
T1

Kasalova pila s.r.o. 
České Budějovice  
www.kasalovapila.cz 
krovy, příhradové vazníky, 
dřevěná okna a dveře 
208

KB - BLOK systém, s.r.o. 
Postoloprty  
www.kb-blok.cz 
KB-BLOK - dokonalý stavební 
systém 
212

KDS Sedlčany, nožířské 
výrobní družstvo 
Sedlčany  
www.kds.cz  
nožířské zboží  
H
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KETRIS, s.r.o. 
Brno - Husovice  
www.ketris.cz 
farmářské a chovatelské 
potřeby, faremní zpracování 
mléka 
405

Kitl s.r.o.  
Jablonec nad Nisou  
www.kitl.cz 
mediciální sirupy, vína a 
medoviny 
309, B4

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

KONY trade, s.r.o.  
Brno - Maloměřice  
www.husse.cz 
švédská krmiva pro psy a kočky 
410

Kostečka Group spol. s r. o.  
Praha - Hlubočepy  
www.kostecka.net 
tepelná čerpadla, klimatizace, 
úprava vody, vysouš. vzduchu 
B1

KOVARSON s.r.o. 
Vsetín  
www.kovarson.cz 
český výrobce kotlů a přestaveb 
kotlů stávajících 
317

KOVO DRUŽSTVO Olomouc 
Hlubočky  
www.kovoolomouc.cz 
pasti na škodnou, zahradní 
nářadí, topenářské výrobky 
H

KOVO NOVÁK Jan Novák 
Citonice  
www.kovonovak.cz 
KOVO NOVÁK - specialista na 
výrobu pelet 
213

KOVOBEL, výrobní družstvo 
Domažlice  
www.kovobel.cz 
technologická zařízení pro chov 
drůbeže 
T2

Kovovýroba - Luděk Boch 
Semily 
prodej všech druhů žacích kos a 
N.D. a jejich G.O. 
303

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

Krajská rada seniorů JK  
České Budějovice  
www.rscr.cz 
KRS JK sdružuje 48 seniorských 
organizací s téměř 10 tis. členy 
B1

Krakonošovy dobroty  
Roztoky u Jilemnice  
www.krakonosovydobroty.cz 
čaje, sirupy, koření, medovina, 
cukrovinky 
310

KRÄNZLE, spol. s r. o.  
Karlovy Vary - Drahovice  
www.kranzle.cz 
velko i maloobchod s čistící a 
úklidovou technikou 
119

KVALITA V KUCHYNI - 
POLOMSKÝ LIBOR 
Horní Litvínov  

www.kvalita-v-kuchyni.cz  
domácí potřeby 
AK21, AK22

KVERNELAND GROUP CZECH 
s.r.o. 
Beroun - Beroun-Město  
www.kverneland.cz  
zemědělské závěsné stroje  
210

LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. 
Velké Meziříčí  
www.lacrumvm.cz  
sýry, včetně tvarohu  
T1

LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. 
Velké Meziříčí  
www.lacrumvm.cz 
tradiční zpracovatel mléka z 
oblasti Vysočiny 
T1

Landmaschinenfabrik 
Köckerling GmbH 
Hulín 
www.kockerling.de 
talířový podmítač Rebell 600 
503

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

LIVA Předslavice, spol. s r.o. 
Volyně  
www.liva.cz 
technika na pícniny, traktory, 
zpracování půdy 
210

LS KAMNA s.r.o. 
Únice - Hubenov 
www.ls-kamna.cz 
kamna a grily nové generace 
317
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Lukáš Lepša 
vystavované plemeno AA 
405

LUKO - výroba košil od roku 
1880 
Červený Kostelec  
www.luko.cz 
pánské košile sportovní a 
společenské 
R1, 303

LUKON BULBS 
Lovčice 
prodej cibulovin a hlíznatých 
rostlin 
406

LuminarS.cz s.r.o.  
Nový Malín  
www.luminars.cz 
masožravé a jiné exotické 
rostliny, zahr. hadice 
406, 303

MADETA a. s. 
České Budějovice - České 
Budějovice 4  
www.madeta.cz 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 
T1

MALCOM CZ s.r.o. 
Beroun - Beroun-Závodí  
www.malcomcz.eu 
dovozce komunální a lesnické 
techniky  
201

MANATECH CZ s.r.o. 
Humpolec 
www.manatech.cz 
dovoz a prodej zemědělské a 
lesnické techniky 
107, 116

Mapei s.r.o.  
Olomouc 
www.mapei.cz 

lepidla a produkty stavební 
chemie 
305

Marie Kuchařová  
Kroměříž  
www.pamak.net 
pracovní oděvy 
704

MARK TOOLS s.r.o. 
Bystřice pod Hostýnem 
nářadí 
704

Marta Nádeníčková  
Litultovice  
www.skleneneobrazy.eu 
prodej hodin a bytových 
doplňků se zeměd. a 
mysliveckou tématikou 
R1

Martin Farka 
vystavované plemeno LI 
405

MASO UZENINY PÍSEK a.s. 
Praha 4  
www.mkpisek.cz 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 
T1

MATHEO s.r.o. 
České Budějovice - České 
Budějovice 2  
www.matheo.cz 
káva, nápoje 
119, 206, 209, 219, 311, 317

MEDICAL PUR s.r.o. 
Třebechovice pod Orebem 
www.medicalpur.cz 
výroba matrací a spec. ortop. 
sedáků na míru  
303

Mendelova univerzita v Brně 
Brno 

www.mendelu.cz 
zajímavé, interaktivní ukázky a 
ochutnávky 
R3

Meteor Motor Tech CR, s.r.o. 
Roztoky  
www.polariscz.cz 
POLARIS – sportovně pracovní 
čtyřkolky 
508

MGM a.s. 
Holešov  
www.mgm.cz 
návěsný postřikovač MGM 
3000-18 
112

Mgr. Daniel Ambler 
České Budějovice - České 
Budějovice 3  
www.galeriemoravskychvin.cz 
prodej burčáku, medoviny a 
destilátů 
B4

Michal Novotný - RENAPUR 
Praha - Krč  
www.renapur.cz 
přírodní impregnace, údržba 
a čištění mysliveckých a 
rybářských potřeb 
317

Milan Kopsa - Farma Bynovec 
vystavované plemeno LI 
405

Milan Šebelka 
vystavované plemeno AA 
405

Ministerstvo zemědělství ČR 
Praha 1 
www.eagri.cz 
prezentace resortu zemědělství 
T1
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MIREL VRATIMOV a.s. - 
výrobce potravinové fólie 
Fresh´n´Roll 
Vratimov 1  
www.potravinovefolie.cz 
excelentně přilnavá 
potravinová fólie Fresh´n´Roll 
B4

Mobilní kavárna Jihlavanka 
Praha - Chodov 
www.tvorimeudalosti.cz 
Mobilní kavárna Jihlavanka 
303

Möller, s.r.o.  
Staré Město  
www.moller.cz 
ventilace, topení, chlazení, 
pračky vzduchu 
T2

Moneta Money Bank, a. s. 
Praha 4  
www.moneta.cz 
kompletní nabídka osobních 
i podnikatelských bank. 
produktů 
T1, 303

MOREAU AGRI VYSOČINA, 
spol. s r.o. 
Nové Město na Moravě 
- Maršovice www.
moreauvysocina.cz 
prodej a servis zemědělské 
techniky 
306

 

 
MOSO s.r.o.  
Wilsonova 832 
392 01 Soběslav 
www.moso.cz 
technologie a dojící robot 
DELAVAL 
317

Mráz Agro CZ, s.r.o. 
Blatná 
www.mrazagro.cz 
dodavatel krmiva, obchod s 
komoditami 
T1

MUSIL spol. s r.o. 
Jihlava www.musil.cz 
stříkaná pěnová izolace 
ICYNENE 
301

N+P PROFI s.r.o. 
Praha - Krč 
výhr. dovoz. zn. Barson, 
Canycom,Tifermec, Kersten, 
101 

NAREX BYSTŘICE s.r.o. 
Bystřice 
www.narextools.cz 
profesionální elektrické ruční 
nářadí 
B1

Narex s.r.o. 
Česká Lípa 
www.narex.cz 
profesionální elektrické ruční 
nářadí 
401

 
Národní hřebčín Kladruby 
nad Labem 
Kladruby nad Labem www.
nhkladruby.cz 
chov starokladrubského koně 
405

Národní zemědělské muzeum 
Praha 7 
prezentace NZM 
303, Z

Nářadí DEWIT  
Čaková  
www.dewit.cz 
holandské zahradní nářadí 
303

NATURAL, spol. s r.o.  
Hradišťko pod Medníkem  
www.naturalgen.cz 
inseminační dávky všech 
plemen skotu ČR 
405

NERO TRADE a.s. 
Praha - Kyje  
www.nerotrade.cz 
zahradní fontány - dekorace do 
domů i zahrady 
303

NCH Czechoslovakia 
spol.s.r.o. 
Praha 1  
www.ncheurope.com 
maziva pro zemědělství, mazací 
technika 
Z

NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. 

Wilsonova 832, 
Soběslav 
392 01

www.moso.cz

info@moso.cz

http://shop.moso.cz/

+420 775 659 204

NEJMODERNĚJŠÍ A NEJKVALITNĚJŠÍ VÝROBKY PRO VAŠI FARMU

Váš dodavatel technologií DeLaval

03
85

29

038529.indd   1 23.11.2017   15:06:19
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Měřín 
www.novevinarstvi.cz 
výrobce vín výhradně z 
moravských hroznů 
T1

NS MAS ČR o.s. 
Hradec nad Moravicí 
www.nsmascr.cz 
společenství sdružující 
organizač. samostat. právnické 
osoby 
T1

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

Observatoř venkova, z.s. 
Stružná 
www.observator-venkova.cz 
prezentace observatoře 
T1

ok-hracky.cz 
Písek - Pražské Předměstí 
prezentace modelů zem. a stav. 
techniky 
301

Okresní agrární komora Most 
Most - Velebudice  
www.kisuk.cz 
prezentace komory na stánku 
Ústeckého kraje 
T1

OPaLL-AGRI, s. r. o. 
Dolní Životice 
www.opall-agri.cz 
pluh, podmítač, kompaktor, 
podrývák 
213

OPOP spol. s r. o. 
Valašské Meziříčí - Krásno nad 
Bečvou  
www.opop.cz 

český výrobce kotlů na uhlí, 
dřevo a pelety 
103

OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 
Zubří 
www.oseva-vav.cz 
zemědělský výzkum, šlechtění, 
poradenství, služby pro 
zemědělce 
T1

Ovčí kožešiny 
Hranice - Hranice I-město 
vyčiněné ovčí kožešiny, výrobky 
z ovčí vlny - deky 
406

Ovocnářská unie České 
republiky, z.s. 
Holovousy  
www.ovocnarska-unie.cz 
prezentace unie 
T1

P & L, spol. s r.o.  
Biskupice  
www.pal.cz 
prodej a servis zem. a 
komunální techniky 
504

PARMA servis s.r.o. 
České Budějovice - České 
Budějovice 4  
www.parma.cz 
prodej a servis zemědělských 
vozidel 
114

Pavel Šimík 
Zlín 
medovina, včelí produkty, 
lázeňské oplatky 
305

Pekař a cukrář s.r.o.  
Praha - Libeň  
www.svazpekaru.cz 
sdružení pekařů, cukrářů, jejich 

dodavatelů 
T1

PEKASS a.s. 
Praha -  Uhříněves  
www.pekass.eu; www.jcb-agro.
cz oficiální přímé zastoupení 
JCB v ČR  
108, 100

PERAGRO Přísečná s.r.o. 
Přísečná  
www.peragro.cz 
MASSEY FERGUSON, 
KVERNELAND, KUHN 
108

Pest Control Chemical s.r.o. 
Praha - Žižkov  
www.stoppest.cz 
výroba prostředků pro redukci 
hlodavců 
317

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

Petr Šindler 
vystavované plemeno LI 
405

Pharmind Corporation s.r.o. 
PRAHA 10 - Vršovice  
www.pharmind.cz 
zdravá a přírodní svačinka Dr. 
Light Fruit a Frukvik 
B4

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

Pivovar Samson a.s. 
Praha 4 
www.samson.cz 
výroba nápojů, alkoholické, 

Seznam vystavovatelů
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nealkoholické pivo 
310, T1

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

PNEU VRANÍK 
Slušovice  
www.pneuvranik.cz 
protektorované i nové pneu pro 
osobní i nákladní dopravu 
506

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

POLABSKÉ MLÉKÁRNY, a.s. 
Poděbrady 
www.polabske.cz 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 
T1

POL-AGRO TRADING ZT s.r.o. 
Frýdek-Místek - Místek  
www.polagro.cz 
prodej zem. techniky URSUR, 
UNIA,CYNMOMET, POMOT 
505

polnistroje.cz  
Havířov - Šumbark  
www.polnistroje.cz 
prodej nakladačů a další zem. 
techniky z Vojvodiny 
301

POMONA Těšetice a.s. 
Těšetice  
www.pomona.cz 
tradiční pěstitel tržních plodin, 

ovoce a hroznů 
T1

Potravinářská komora České 
republiky 
Praha 10 - Malešice  
www.foodnet.cz  
prezentace komory  
T1

PPG Deco Czech a.s. 
Břasy 
www.ppgdeco.cz 
přední výrobce nátěrových 
hmot 
B1

Pracovní společnost 
nástavkových včelařů CZ, z. s. 
České Budějovice - České 
Budějovice 3  
www.psnv.cz 
propagace jednoduchého 
včelaření, výuka nových včelařů 
B4

Prima Agri PT a.s. - Hodina 
František 
vystavované plemeno LI 
405

PRODAG Zlín, s.r.o.  
Zlín - Příluky  
www.prodag.cz 
rozmetadla, postřikovače, 
mulčovače 
110

PROFI CB - ideal s.r.o. 
České Budějovice - České 
Budějovice 3  
www.proficb.cz 
kamenné koberce 
309

Profi Press s.r.o.  
Praha 5  
www.agroweb.cz 
vydavatelství odborného tisku 
B4, 104

PRO-TEC Deutschland 
Zlonice 
www.pro-tec-cz.eu 
produkty pro údržbu motorové 
techniky 
Z

PS sprint s.r.o.  
Pardubice-Zelené Předměstí  
www.prodejnakladacu.cz 
nakladače Schmidt - prodej, 
servis, financování 
207, B4

PT SERVIS konzervárna spol. 
s r.o. 
Tábor  
www.ptservis.com 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 
T1

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

Radka Maršálková Lontrasová 
Prosetín 
cukrářské výrobky, vč. 
cukrovinek 
T1

Radmila Šebelová 
Bílovice nad Svitavou 
horalské sýry - oštěpky, výrobky 
z ovčí vlny 
312

Raiffeisen - Leasing, s.r.o. 
Praha - Nusle  
www.rl.cz 
financování zemědělské 
techniky 
509

RÁJ ZAHRÁDKÁŘŮ TURNOV, 
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s.r.o. 
Turnov 
www.zahrada-online.cz  
prostředky na ochranu rostlin  
B1

RAMOS - KOO, s.r.o. 
Rokycany - Nové Město 
www.ramoskoo.cz 
výhradní dovozce traktorů 
Hattat 
101

RANK CAR s.r.o. 
Slaný 
www.rankcar.cz 
215

REDX INTERNATIONAL LTD. 
Hapsford, Frodsham WA6 0AF  
www.redx-eu.com 
zahradní, komerční, reklamní 
nůžkové stany 
411

Regionální agrární komora 
Jihočeského kraje 
České Budějovice - České 
Budějovice 4  
www.rakjk.cz 
prezentace RAK JK - pavilon R3 
R3

REHOS, s.r.o. 
Babice 
www.rehos.cz 
traktory AGT, rosiče, 
postřikovače 
116

REPROGEN, a.s. 
Planá nad Lužnicí 
www.reprogen.cz 
šlechtit. program v chovu skotu 
a prasat 
405

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

tepelná technika  
101

S WHG s.r.o.  
Praha - Řeporyje  
www.froling.cz 
kotle na biomasu Fröling 
5-5000 kW 
317

SATURN Invest s.r.o. 
PRAHA 4 
mobilní klimatizace 
303, B1, Z

Sdružení jihočeských 
chovatelů hospodářských 
zvířat, z.s. 
Homole - Nové Homole 
šlechtit. program v chovu skotu 
a prasat 
405

Sdružení místních samospráv 
ČR 
Zlín  
www.smscr.cz 
prezentace sdružení 
T1

Sdružení obrany spotřebitelů 
- Asociace osobní poradna v 
Českých Budějovicích 
České Budějovice 1  
www.asociace-sos.cz  
prezentace sdružení 
B1

Severočeské doly a.s., 
Chomutov 
Chomutov 1  
www.sdas.cz 
hnědé uhlí pro 
malospotřebitele 
B1

SCHAUMANN ČR s.r.o. 
Volyně  
www.schaumann.cz 
poradenství pro chov a výživu 

hosp. zvířat 
401

Schweizer International s.r.o. 
Bubeneč 
www.bestofnature.sk 
přírodní produkty, logická hra, 
káva, trdelník 
311, 312, 303, 204

SIAGRA s.r.o. 
Zlín - Malenovice  
www.siagra.cz 
sušárny zrnin (grain dryers), 
čističky(cleaners), sila (silos) 
213

Siwak - LUMPARIO 
Praha - Michle 
www.siwak.cz  
přírodní kartáček  
B4

Sláma Jiří - včelařství 
Havlíčkův Brod 1 
Medovina z Vysočiny - 
Skořicová 
T1

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 
Studené 
www.sonix.cz 
vykrajovače, vypeckovávače, 
škrabky, zavařovací spony 
B4
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SpedCom spol. s r.o. 
Kaplice 
www.leseni-naradi-kaplice.cz   
pojízdná lešení, výška 8 m/
AGRO folie  
303

Společnost mladých 
agrárníků České republiky, 
z. s. 
Praha - Malá Strana  
www.smacr.cz  
prezentace společnosti  
T1

Spolek pro obnovu venkova 
ČR 
Bělotín  
www.spov.org  
prezentace spolku  
T1

SR Metalúrgica, Argentina 
www.metalurgica-sr.com.ar  
402

STAGRA B s.r.o. 
Studená 
www.stagra.cz 
prodej strojů Horsch, Leeb a 
Jeantil 
216

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

Stanislav Klusáček 
vystavované plemeno - LI 
405

Stanislav Prokop  
Hlásnice  
www.anading.cz;  
litinové kotle 
B1

Statek Zbyslav s. r. o. - Nejdl 
Martin 
vystavované plemeno AA 
405

Státní fond životního 
prostředí České republiky 
PRAHA 4 
sfzp.cz 
dotace z programu Nová zelená 
úsporám 
B1

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA 
Praha 2 
www.svscr.cz 
rezortní organizace MZe 
T1

Státní zemědělský 
intervenční fond - Značka 
kvality 
Praha - Nové Město  
www.szif.cz 
prezentace a propagace značek 
kvality v rámci veletrhu ZŽ18 
T1

Státní zemědělský 
intervenční fond (BIO) 
Praha - Nové Město 
www.szif.cz 
prezentace fondu – značka 
kvality BIO 
T1

Státní zemědělský 
intervenční fond (Regionální 
potravina) 
Praha - Nové Město  
www.szif.cz 
prezentace fondu – značka 
kvality Regionální potravina 
T1

Stavební spořitelna České 
spořitelny, a.s. 
Praha - Vinohrady  
www.ceskasporitelnaplus.cz 
ČS Plus je obchodní značka 

Stav. spořitelny České spořitelny 
311

Stock Plzeň - Božkov, s.r.o. 
Plzeň 
www.stock.cz 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory ČR 
T1

Strojírny Rožmitál 
Rožmitál pod Třemšínem 
www.rozmital.com 
zemědělské stroje na pícniny 
306

STROM PRAHA a.s. 
Praha - Vinoř 
www.strompraha.cz 
výhradní zástupce techniky 
John Deere, BEDNAR, Kramer 
a Pron 
306

Střední škola zemědělská - 
David Hruška 
vystavované plemeno LI 
405

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

STYL PLZEŇ, výrobní 
družstvo 
Jižní Předměstí  
www.styl-plzen.cz 
oděvy, sportovní konfekce, 
těsnění, těsnící kroužky 
H

SUBIO EKO s.r.o. 
Ostrava - Moravská Ostrava  
www.subio.cz 
bioprodukty pro žumpy, 
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septiky, čistírny odpadních vod 
104

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev 
Praha 1  
www.scmvd.cz 
spotřební zboží; vybavení bytu, 
domu a zahrady, textil 
H

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

Šálek s.r.o.  
Prostějov  
www.salekpv.cz 
malotraktory a příslušenství 
206

Špalíkovače a hrazení pro 
ovce a kozy 
Praha 2 - Nové Město 
www.kovovyroba-spule.
webnode.cz  
špalíkovače 
317

ŠŤASTNÝ s.r.o. 
Soběslav  
www.stastny.taborsko.com  
tepelné čerpadlo, kotel na 
pelety  
B1

Šťávy pro zdraví Šípek 
Vyšehořovice 
www.aroniestavy.cz 
agro podnikání, pěstování 
aronie a výroba čistě přírodních 
šťáv 
303

ŠUMAVSKÝ ANGUS spol. s r.o. 
- Silovský Václav st. 
vystavované plemeno AA + LI 
405

Šumavský pramen a.s. 
České Budějovice 1 
prezentace na stánku 
Potravinářské komory 
T1

TEGRO spol. s r.o. Birovash 
Mykola, Vaněk Martin 
Vystavované plemeno AA 
405

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 
H

Teplá podlaha TM  
Kúty  
www.teplapodlaha.eu 
inteligentní podlahové topení 
B1

Tereza Kaucká - Fruteama 
Praha - Stodůlky 
ovocné, ručně dělané nanuky, 
100% vegan 
117

TEREZIA COMPANY s.r.o. 
Praha - Michle  
www.terezia.eu 
výrobce doplňků stravy z hub 
a rostlin 
B4

TITAN GS s.r.o. 
Most  
www.titangs.cz 
nádrže na naftu, ADBlue, 
hnojiva, vodu 
116, 100

TOKO AGRI a.s. 
Praha - Nusle  
www.toko.cz 
507, 303, 100, 201, 317

Tomáš Martinek - VFU Brno 
ŠZP Nový Jičín 
vystavované plemeno LI 
405

TOMKET, s.r.o. 
Praha 1-Nové Město  
www.nejlevnejsipneu.cz 
pneumatiky všech značek za 
nejlepší ceny 
508, 100

TOPAGRI s.r.o. 
Beroun - Beroun-Město  
www.topagri.cz 
stroje zn. VALTRA, PFANZELT, 
SAMSON 
210

TOPANGUS - Milan Nechvátal 
vystavované plemeno AA 
405

TOPEKO 24 - KOTLE SAS 
Železnice  
www.kotle-sas.cz 
310

TOPSET s.r.o. 
Velká Bíteš - Janovice  
www.topset.cz 
výrobce kvalitních parapetů a 
schodišťových systémů 
305

TRASO s.r.o. 
Frenštát pod Radhoštěm  
www.traso.cz 
ocelové nádrže na PHM, 
čerpadla, komponenty na 
AdBlue 
702

Travelmark, Argentina 
www.travelmark.tur.ar 
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402

Trelleborg Wheel Systems 
Czech Republic a.s. 
Praha 10 - Záběhlice 
www.mitas-tyres.cz 
pneumatiky pro zemědělskou 
mechanizaci 
110

TVAR výrobní družstvo 
Pardubice 
Bílé Předměstí  
www.tvar.cz 
potřeby pro domácnost, 
dřevorubecké klíny 
H

U+M Servis s.r.o.  
Třeboň - Třeboň II  
www.umtrebon.cz 
autoriz. prodejce zem. techniky 
502

UNIAGRA CZ a. s. 
Týn nad Vltavou 
www.uniagra.cz 
prodej a servis zem., stavební a 
komunální techniky 
210

UNIDATAZ s.r.o. 
Znojmo  
www.unidataz.cz 
samoobslužné terminály, pro 
výdej PHM 
702

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

UNIVERSUM, s.r.o. 
Brno - Bohunice  
www.universum-lepidla.cz  
lepidla Universum 

312, 317, 303

Úpravny vody 
Milín 
www.upravny-vody.cz 
chemická a magnetická úprava 
a filtrace vody 
202

URBAN KOVO s.r.o. 
Chlumec nad Cidlinou - 
Chlumec nad Cidlinou III  
www.stepkovac.com 
štěpkovače na velkou štěpku, 
špalíkovače 
309

Ústav zemědělské ekonomiky 
a informací 
Praha - Vinohrady  
www.uzei.cz 
zpracování a poskytnutí 
ekonomických dat 
T1

Ústecký kraj  
Ústí nad Labem  
www.kr-ustecky.cz 
Brána do Čech - Krásu hledejte 
doma 
T1

Uzenářství a lahůdky Sláma 
s.r.o. 
Velká Bíteš 
Babiččina paštika 
T1

V. Racek - zemědělské 
technologie s.r.o. 
Dražice 
stavby a technologie pro 
zemědělství 
411

Vavřinec Turčín - 
VČELAPRODUKT 
Dolní Dunajovice  
www.vcelaprodukt.cz 
včelí medy, medy s ovocem, 

včelí produkty 
B4

Včelco s.r.o.  
Smolenice  
www.vcelovina.cz 
med, medovina - včelovina 
T1, 317

VETLABFARM s.r.o. Petra 
Matějíčková 
vystavované plemeno AA 
405

VEZEKO s.r.o. 
Velké Meziříčí 
www.vezeko.cz 
výroba přívěsů, přepravníků, 
nástaveb 
212

VIADRUS 
Bohumín 
www.viadrus.cz 
klasické české kotle, radiátory 
a krby 
102

Vinařský fond  
Brno  
www.vinarskyfond.cz 
prezentace Vinařského fondu 
T1

Vinařství Jos. Valihrach, s. r. 
o. - Valihrach František 
vystavované plemeno AA 
405

VITAR, s.r.o. 
Zlín 4  
www.vitar.cz 
vývoj a výroba vitaminových 
doplňků stravy 
B4
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VITCO HERBAL s.r.o. 
Praha - Staré Město  
www.vitco.cz 
detoxikace a očista organizmu 
B4

VÍTEX CZ a.s. 
Bystřice pod Hostýnem  
www.vitex.cz  pletařská výroba 
310

Vladimír Lepša 
vystavované plemeno AA 
405

Vladimír Štos 
Číčenice  
www.mackace.pisecko.com 
mačkače a šrotovníky obilovin  
301

VLTAVA LABE MEDIA a.s. 
Praha - Jinonice  
www.denik.cz  
Českobudějovický deník

VNT electronics s.r.o.  
Lanškroun  
www.dogtrace.com 
generátory el. ohradníku a 
příslušenství 
411

Vojenská zdravotní 
pojišťovna České republiky 
České Budějovice  
www.vozp.cz  
zdravotní pojištění  
B1

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

Výzkumný ústav 
bramborářský Havlíčkův 
Brod, s.r.o. 

Havlíčkův Brod  
www.vubhb.cz 
zemědělský výzkum, šlechtění, 
poradenství, služby pro 
zemědělce 
T1

Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti, 
v.v.i. 
Jíloviště  
www.vulhm.cz 
věda a výzkum - resortní 
organizace MZE 
T1

Výzkumný ústav meliorací a 
ochrany půdy, v.v.i. 
Praha 5 
věda a výzkum - resortní 
organizace MZE 
T1

Výzkumný ústav pícninářský, 
spol. s r.o. Troubsko 
Troubsko 
www.vupt.cz 
zemědělský výzkum, šlechtění, 
poradenství, služby pro 
zemědělce 
T1

Výzkumný ústav 
potravinářský Praha, v.v.i. 
Praha - Hostivař  
www.vupp.cz 
již 60 let se věnujeme 
zlepšování kvality stravování 
naší populace 
402

Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v.v.i. 
Praha 6 
www.vurv.cz 
věda a výzkum - resortní 
organizace MZE 
T1

 

Výzkumný ústav 
veterinárního lékařství, v.v.i. 
Brno-Řečkovice 
www.vri.cz 
věda a výzkum - resortní 
organizace MZE 
T1

Výzkumný ústav zemědělské 
techniky, v. v. i. 
Praha 6 
www.vuzt.cz 
věda a výzkum - resortní 
organizace MZE 
T1

Výzkumný ústav živočišné 
výroby v.v.i. 
Praha 10 
www.vuzv.cz 
věda a výzkum - resortní 
organizace MZE 
T1

Wellmart s.r.o. 
Vrakúň 
zdraví, relax, wellnes 
303

Wienerberger cihlářský 
průmysl, a.s. 
České Budějovice  
www.wienerberger.cz 
kompletní cihlový systém 
Porotherm 
317

WISCONSIN ENGINEERING CZ 
s.r.o. 
Praha - Kbely  
www.wisconsineng.cz 
výrobce sekacích traktorů, 
malotraktorů a komunální 
techniky 
213
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WOLF SYSTEM 
Horoměřice  
www.wolfsystem.cz 
výstavba železobeton. nádrží, 
sil, jímek a halových systémů 
T1

Y-CZ s.r.o.  
Neplachov  
www.y-cz.cz 
výhradní dovozce ZT 
Lamborghini, Same, Yanmar 
pro ČR 
213

Zařízení služeb MZe, s. p. o. 
Praha 1  
www.zsmze.cz  
Projekt Ryba na talíř  
T1

Zdeněk Čítek REPROPLAST 
KLADNO 
Kladno - Kročehlavy  
www.reproplast.cz 
výroba zahradních a 
kuchyňských potřeb

Zdenek Kubata 
vystavované plemeno AA 
405

Zeelandia spol. s r.o. 
Malšice  
www.zeelandia.cz  
výrobce ovocných náplní 
T1

Zelinářská unie Čech a 
Moravy z.s. 
Olomouc 
www.zelinarska-unie.cz 
profesní svaz pěstitelů zeleniny 
T1

Zemědělská a dopravní 
technika, spol. s r.o. 
Nové Veselí 
www.zdt.cz 
přední český výrobce 
traktorových návěsů 
108

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

Zemědělské služby Dynín, a.s. 
Dynín 
www.zsdyn.cz 
krmné směsi pro hosp. zvířata, 
ryby 
102

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE 
KRAJSKÝ s.r.o. 
Záhornice  
www.zemedelskestrojekrajsky.
cz 
stroje pro malé a střední 
zemědělce 
301

Zemědělský svaz ČR 
Praha - Nové Město 
www.zscr.cz 
dobrovolné nezávislé 
nepolitické sdružení 
T1

Zemědělský výzkum, spol. 
s r.o. 
Troubsko 
www.vupt.cz 
zemědělský výzkum, šlechtění, 
poradenství, služby pro 
zemědělce 

T1

Zemědělský výzkumný ústav 
Kroměříž, s.r.o. 
Kroměříž 
www.vukrom.cz 
zemědělský výzkum, šlechtění, 
poradenství, služby pro 
zemědělce 
T1

ZEMI BUILDING MACHINES 
a.s. 
Jindřichův Hradec 
www.solis.cz 
prodej a servis traktorů SOLIS 
301

ZETOR TRACTORS a.s. 
Brno 28 
www.zetor.com 
traktory, čelní nakladače 
Z

ZOOPO spol. s r.o. Jaroměř - 
Cihelny  
www.zoopo.cz 
výroba - kožené šňůry, vodítka, 
obojky, řemeny 
410

ZVVZ MACHINERY, a.s. 
Milevsko 
cisternové návěsy, přívěsy, 
nástavby 
Z
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AIRO - Romana Vlčková 
Český Krumlov  
www.airo.cz  
chovatelské potřeby  
106

Angela Čermáková 
Praha 5 - Smíchov 
dětské oblečení, ponožky, 
dámská móda 
219

Anna Kočková 
Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav 
sýry, čabajky 
217

AVON - Ing. Hana MALÁ 
Komárov 
www.avon-registrace.eu 
registrace nových AL/AG, 
prodej kosmetiky Avon 
217

BADYN s.r.o. 
Zlín - Štípa 
hrníčky, magnety,dřevěné 
podtácky s potiskem 
106

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

Bety výroba prádla  
Kopřivnice  
www.fler.cz/dolezalova-libuse 
výroba nočního prádla 
204, 202, 106

Blanka Aulichová  
Hronov  
www.pensionterezie.cz 
oděvy pro volný čas, oblečení 

pro myslivce 
R1, E5

Bohuslav Nýč  
Dolní Radechová  
www.bonysvicky.cz 
hřbitovní a vonné svíčky 
204

BulKo, s.r.o.  
Dobřichov  
www.bulko.cz 
český česnek - jsme pěstitelé 
B4, 303, 217

Coffee-bike 
Rousínov 
www.coffee-bike.com 
čerstvě mletá káva nejvyšší 
kvality, kávové speciality 
317

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

Dagmar Dubešová  
Železný Brod  
www.silvera.cz  
bižuterie 
E5

Daniela Kopalová 
Ohrazenice 
dámský a dětský textil

Dárkové předměty Stanislav 
Pour 
Hronov  
www.pour.cz  
dárkové předměty  
117, 106, 219

David Stanke 
Ostrava - Poruba 
textil - ponožky 
220

EMA - PÍSEK 
Putim 
česká výroba dámské konfekce 
ESO

Energostream Engineering 
s.r.o.  
Praha - Nové Město  
www.kouzelnasala.cz 
Magický šál 
E5

Ervin Beňák 
Nové Sedlo - Chranišov 
sýrové domácí speciality 
217, 303

František Ulm 
Kladno - Kročehlavy 
obuv 
217

Fresh to free s.r.o. 
Praha - Michle 
wellness podložky 
303

FYTO REIDL 
České Budějovice 10  
www.volny.cz/fytoreidl 
masožravé rostliny, vhodný 
dárek pro tchýni 
217

Gustav Mica 
Jevišovka  
pánská trika

Hana Šlocarová 
Liberec - Liberec XI-Růžodol I 
batika 
204, AK08

Hugo Patricio Paredes Gualli 
Říčany  
www.ethnomusic.cz 
exotický sortiment, ruční práce 
204, 217

Chanar, s.r.o.  
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Moravany  
www.chanar.cz 
chalva, čaje, drobné dárky z 
ONYXU 
B4

Charita dětem z.s.  
Litomyšl - Litomyšl-Město  
www.charitadetem.cz 
keramické předměty, reklamní 
magnety 
106

Igor Veprentsov 
Vracov 
kožené zboží, modní doplňky, 
sluneční brýle 
106, 202

Iveta Beranová 
Pardubice - Zelené Předměstí 
zahradní dekorace, keramika, 
dárková mýdla, andělé 
220

JAMIJA Business s.r.o. 
Prostějov  
www.haloshop.cz 
bambusový textil - trička, tílka, 
prádlo, ponožky, čepice 
106

Ján Kocmánek 
Ostrava - Zábřeh 
kožená galanterie

Jan Petřek 
Rouchovany 
punčochové zboží

Jaroslav Wertheim 
Praha - Horní Počernice  
dámský textil

Jaroslava Pölderlová 
Radonice 
pánský turecký textil

Jaroslava Slažanská 
Praha - Hlubočepy  

kabelky, bytový textil

Jaroslava Ulmová 
Doksy 
pánská móda

Jiří Hráček - ACQUA  
Jihlava  
www.ceskeplavky.cz  
plavky všech velikostí  
E5

Jiří Kubín 
Příbram - Příbram VII 
čepice, klobouky, koření dřev. 
hračky 
220

Jiří Novák - NOVA  
Nemilany  
www.obuvjana.cz 
výroba a prodej kožené obuvi 
217

Jiřina Lorencová 
Kladno - Kročehlavy 
bytový textil - záclony, 
dekorační látky, ručníky 
AK18, AK19, 202

Josef Volfík 
Praha - Karlín 
potisk triček 
204

Karel Dubský 
Radouňka 
oříšky, cukrovinky 
209, 303, 106

Kavárna na cestě  
Soběslav  
www.fb.com/kavarnanaceste 
výběrová káva, míchané drinky, 
vlastní bylinné čaje 
411

Krásné věci Věra Rottová 
Hlinsko  
www.krasne-veci.cz 

módní oděvy, bižuterie 
AK23

KRATOCHVIL STYL s.r.o. 
Praha - Karlín 
www.kratochvilstyl.cz  
dámská konfekce  
202

Ladislav Peška 
Čelákovice - Záluží 
italské kabelky + CZ gastro 
koření

LIJANA 
Šenov 
vlastní výroba - dětské zástěrky, 
dámské prac. oblečení 
E5

Marcel 
Plzeň - Vnitřní Město  
www.pmarcel.cz 
bederní pasy, balzámy na 
kožené zboží

Markéta Poláková 
Příbram - Příbram VIII 
kabelky, nadměrné oděvy 
220

Martin Bajer 
Hluk 
česnek, potrav. folie, pedik. 
potřeby 
106, 202, 217

Martin Kucej 
Hradec Králové - Slatina 
textil, galanterie, monterky 
220

Medovina Elisa 
Nivnice 
Medovina Elisa 
218

Mgr. Eva Škrovová 
Včelná  
www.skrov.cz 
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staročeské bytový textil 
AK09

Mgr. Miroslav Bašus 
Milčice 
potravinový doplněk ARTRITIN 
Plus, masti, krémy 
106, 217

Michal Strakoš - SVIH 
Hlučín 
zahradní nůžky a nářadí 
104

Milan Heller 
Praha - Holešovice 
202

Miloslav Jahoda  
Dačice - Dačice III  
www.jahoda.net 
dětské oblečení, prádlo, 
montérky 
AH09,10,11,12

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

Monika Hlasová 
České Budějovice - České 
Budějovice 7 
palačinky, vafle, studené a teplé 
nápoje, káva, nachos, cukr 
119, 217

Notting Hill s.r.o. 
Praha - Veleslavín 
koření, autokosmetika 
AK16, 202, 204, 308

Oto Mlčák 
Osek nad Bečvou 
turistické potřeby, hrnky s 
potiskem, výroba 
217

PAJATEX s.r.o. 
Brno - Brno-město 
kož. galanterie, textil 
106

Pavel Burian 
Borovany 
džemy, likéry, sirupy, topinkové 
směsi, kompoty

Pavlína Tichá 
Hradec Králové 
výroba bižuterie, šití šátků 
106

Petr Kostelanský 
Frýdek-Místek 
optika 
106, 202

Petro Bilak 
Košice 
dřevěné výrobky 
202, 204

Rafael Duchoň 
České Budějovice - České 
Budějovice 2 
zvěřinové uzeniny, uzené sýry 
AK14, 202

René Štěpánek - Moravské 
spektrum 
Valašské Meziříčí 
ponožkové zboží vlastní výroby, 
zdravotní, klasické, sportovní 
106

Robert Luňáček 
Stará Paka 
textil - halenky, trička, tílka, 
tuniky a podobné

ROYZO 
Slaný  
www.royalzoo.cz  
chovatelské potřeby 
220

Růžena Chaloupková 

Kladno - Kročehlavy 
textil, oděvy 
217

Sedačky na míru  
Havířov - Podlesí  
www.sedackynamiru.ic.cz  
sedací soupravy 
106

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

Stanislav Jakl 
Praha - Chodov 
hračky, ponožky, cukrovinky 
204

Šárka Černá 
Frýdek-Místek - Lískovec 
babiččiny vykrajovací formičky 
204

Štefan Sztojka 
Lužice 
bytový textil, povlečení 
117, 317

Thomas.centrum s.r.o. 
Praha - Staré Město 
sýry, salámy, ryby, čokoláda 
R3, 217

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

Unics Store s.r.o. 
Praha 1 - Staré Město 
wellness sortiment 
303

UOMO & DONNA s.r.o. 
Teplice - Řetenice  
www.uomodonna.cz  
móda 
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E5

Václav Šuta 
Frýdlant nad Ostravicí  
záclony

Venuše Flachsová  
Praha - Libeň  
www.villavenus.cz  
textilní sportovní móda  
205

Věra Mézesová 
Rozstání 
omyvatelné ubrusy s plátnem 
igelitové a teflonové. 
219

Victor Palma Zavala 
Brno - Černá Pole 
spotřební zboží 
219

VIKI FRUIT s.r.o. 
Nové Město nad Metují - Krčín 
sušené ovoce, ořechy, semena, 
česnek 
204, 220, 217

Vladimír Otáhal - ODAK 
Klokočí 
náhradní díly - žaluzie, sítě, 
okna 
204

Vladimír Vyšinský 
Roudnice nad Labem 
česnek - vlastní výpěstek 
217

Vlastislav Jukl 
Bulovka 
www.zahradnabytek.estranky.
cz  
zahradní nábytek 
217

VLČEK TEXTIL s.r.o. 
Hradec Králové - Kukleny  
www.textilvlcek.cz 

výroba tradičního dětského 
textilu 
220, 204

Werso s.r.o.  
Žďárek  
www.werso.cz 
lux. spodní prádlo a 
volnočasové oblečení 
E5

WM Profi s.r.o.  
Brno  
www.wmprofi.com 
kuchyňské elektrospotřebiče, 
elektrokola 
204, 217, 303, 401

Zdeněk Pavlát 
Milevsko 
halenky, trička, šaty, kalhoty, 
polokošile 
106

Zdeňka Podpěrová 
Dobrá Voda u Č.Budějovic 
povlečení, deky, polštáře, 
přikrývky 
AK15

Žaneta Kaňoková 
Petřvald 
přírodní kosmetické oleje 
202, 220
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pořadatel mezinárodního agrosalonu  
Země živitelka
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 770 114 844, fax: +420 387 714 263
e-mail: info@vcb.cz, www.vcb.cz

vedení akciové společnosti
Ing. Mojmír SEVERIN 
předseda představenstva VCB

Mgr. Ing. Zdeněk VOLF 
místopředseda představenstva

Bc. Eva JÍLKOVÁ, DiS. 
obchodní ředitelka

Ing. Jan ŠESTÁK 
technický ředitel

tisková mluvčí, akreditace novinářů
Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ 
email: cenkova@vcb.cz, tel.: +420 770 143 439

fotograf
Tomáš MIKLÍK 
email: miklik@vcb.cz, tel.: 420 778 730 855 

odborný program/semináře,  
montáže/demontáže
Magdalena SMOLKOVÁ 
email: smolkova@vcb.cz, tel.: +420 770 152 805

kulturní program, Dětský zemědělský svět
Mgr. Simona  KUNEŠOVÁ 
email: kunesova@vcb.cz, tel.: +420 778 454 254

předvadiště, Pavilon nejlepších vín ČR, 
chytré zemědělství, 100 let českého 
zemědělství
Bc. Zdeněk FILIP 
email:  filip@vcb.cz, tel.: +420 723 761 268

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

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

realizace
EXPOSALE - CZ s.r.o. 
email: drahus.weinert@exposale.cz, 
tel.: +420 775 423 112

tiskové středisko, PAVILON Z
čt – po 9:00 – 17:00 hodin
út         9:00 – 15:00 hodin

kontaktní osoba:  
Mgr. Michaela ČEŇKOVÁ, tel.: +420 770 143 439

Místní rozhlas
tel.: 387 714 501

Záchranná služba
tel.: 155

Policie
tel.: 158

Hasiči
tel.: 150

Kontakty

INFORMACE NA TELEFONU 

770 166 185
INFORMACE NA E-MAILU 

info@vcb.cz, zivitelka2018@vcb.cz
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Těšíme se
na Vás i 22. 8. - 27. 8. 2019
na mezinárodním agrosalonu
Země živitelka.


