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termín konání výstavy

22. – 27. srpna 2019
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 brána sever

vstupné:
plné vstupné				
zlevněné vstupné		

160 Kč
90 Kč

(děti ve věku 6 – 15 let, studenti do 26 let věku po
předložení studentského průkazu, invalidé – ZTP,
důchodci nad 65 let)

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

školní výpravy				
40 Kč
rodinné vstupné			
340 Kč
ZDARMA děti do 6 let, invalidé s
doprovodem/ZTP-P, doprovod školních
výprav, novináři po předložení novinářského
průkazu

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

online vstupenka:
zakoupení přes prodejní síť TICKETSTREAM
plné vstupné				
130 Kč
zlevněné vstupné		
70 Kč

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 mostem, kde můžeme garantovat výše uvedené ceny.

(děti ve věku 6 – 15 let, studenti do 26 let věku po
předložení studentského průkazu, invalidé – ZTP,
důchodci nad 65 let)

rodinné vstupné			

parkování možné v čase:
22. – 26. srpna 6:00 – 18:30 hodin
27. srpna 		 6:00 – 17:30 hodin

280 Kč

www.zemezivitelka.cz
Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
email: info@vcb.cz, tel: +420 770 114 844, +420 387 714 213,
www.facebook.com/vystavisteceskebudejovice
www.instagram.com/vystavistecb (#vystavistecb)
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Úvodní slovo
Miroslava Tomana, ministra zemědělství

Vážení návštěvníci,
těší mě, že vás mohu přivítat na již 46. ročníku
agrosalonu Země živitelka. Na místě, kam se sjíždějí
nejen zemědělci, ale i široká veřejnost, kterou
zajímá, co uplynulý rok v resortu přinesl. Rostoucí
zájem o obor, ale i úctu a podporu si naši zemědělci
a potravináři určitě zaslouží. Zvlášť v posledních
letech, kdy se musejí potýkat s extrémními výkyvy
počasí a dlouhými obdobími sucha. K omezení
jeho dopadů musíme využívat všech dostupných
nástrojů, proto na Ministerstvu hledáme nové
možnosti, jak s nedostatkem vody bojovat. Poprvé
v historii výstavy Země živitelka věnujeme tomuto
tématu samostatnou konferenci Voda, kterou jako
Ministerstvo zemědělství pořádáme. Zemědělský
sektor se bezpodmínečně musí začít přizpůsobovat
měnícím se klimatickým podmínkám, kdy je nutné
začít obnovovat krajinu s prvky, které zajistí, aby
půda odolala suchu i povodním. Zemědělství již
není pouze oborem, který má zajistit potravinovou
bezpečnost pro naše obyvatele, ale musí plnit
řadu dalších cílů, které od něj společnost právem
očekává. Především na tuto změnu zemědělství se
na letošní Zemi živitelce chceme zaměřit.
Sucho je i příčinou kůrovcové kalamity, kterou spolu
s následnou obnovou lesů nyní intenzivně řešíme.
Vláda nám schválila mimo jiné podporu nestátním
vlastníkům lesů na zmírnění dopadů této kalamity.
A podařilo se nám také posílit plánovaný rozpočet
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na příští rok o jednu miliardu korun. Tu chceme
použít zejména na boj s kůrovcem, obnovu lesů
po kalamitě a část peněz i na projekty, které mají
zmírnit dopady sucha.
Problémem, který zajímá spotřebitele, a který se
snažíme řešit, je dvojí kvalita potravin. I plošné
testy v Evropské unii potvrdily, že jde o závažný
problém a že počáteční zpochybňování dvojí
kvality ze strany Evropské komise nebylo na místě.
Výsledky společného testování ukázaly, že dvojí
kvalita existuje u významné části testovaných
výrobků. Jde především o rozdílný podíl hlavních
nebo charakteristických složek v daném produktu,
a ten by měl být ve všech stejně prezentovaných
výrobcích stejný. Nemůžeme připustit, aby v Unii
existovali občané několika kategorií. I proto jsme již
do legislativního procesu předložili novelu zákona
o potravinách, která u nás dvojí kvalitu zakáže pod
hrozbou až padesátimilionové pokuty.
Zvláštní ochranu si zaslouží půda. Naší povinností je
zachovat ji v dobré kondici i dalším generacím, proto
už nyní musí zemědělci splňovat takzvané standardy
dobrého zemědělského a environmentálního
stavu půdy známé pod zkratkou DZES. Ty stanovují
například podmínky ochrany proti erozi a dodávání
organické hmoty do půdy. Zpřísnili jsme rovněž
podmínky hospodaření na půdě, která je ohrožená
erozí. Přerušovací pásy zde nově musí být široké 22
metrů místo dosavadních 12, jedna plodina bude
moci na těchto pozemcích zaujímat maximálně 30
hektarů, což mimo omezení eroze pomůže i více
rozčlenit krajinu. Zkrátka chceme, aby zemědělci
rozdělovali souvislé plochy buď ochranným pásem,
nebo na jednom větším pozemku prostřídali několik
různých plodin. Další zpřísňování pravidel se určitě
promítne v nastavování nové Společné zemědělské
politiky. Tam je ale nyní prioritou dokončení debaty
o rozpočtu, který musí být dostatečně silný. A opět
musím zmínit měnící se klima: s ohledem na něj
musí být zemědělská politika environmentálně
ambiciózní, musí zajistit to, co společnost očekává,
tedy pestrou krajinu, zdravou půdu a čistou vodu.
Jsem přesvědčený, a v praxi jsem si to i mnohokrát
ověřil, že převážná většina zemědělců již nyní
hospodaří správně, protože si uvědomuje
zodpovědnost vůči krajině i k půdě jako svému
základnímu výrobnímu prostředku.
Čeká nás náročné období a za sebe zde mohu říct, že
udělám vše pro to, aby se nám podařilo ho společně
zvládnout. Vím, že práce zemědělce není snadná, o
to více si jí vážím a upřímně za ni děkuji.

Úvodní slovo
Mojmíra Severina, předsedy představenstva VCB

Vážení návštěvníci a vystavovatelé,
Mezinárodní agrosalon Země živitelka se v letošním
roce již po 46. stane místem, kde se představí nové
vývojové trendy v rámci celého zemědělského a
potravinářského sektoru. Letošní ročník bude provázet
podtitul „Výzvy českého zemědělství“. Kromě stálých
témat, jako je modernizace v rostlinné či v živočišné
výrobě, popularizace zemědělství a zdůraznění
významu českých potravin, bude letošní Země živitelka
zdůrazňovat environmentální význam zemědělství –
tedy vztah a činnost zemědělců ke krajině, v jaké žijeme.
Na téma minulého ročníku, který oslavoval 100 let
českého zemědělství, v letošním roce navážeme
významnými milníky posledních 30ti let. Na deseti
tabulích se tak návštěvníci seznámí s hlavními
událostmi, které měly vliv na polistopadový vývoj
našeho zemědělství.
V letošním roce jsme i pro širokou veřejnost připravili
mnoho dalších zajímavostí. K vidění budou stroje
jako AERO L–60 BRIGADÝR nebo TERRAGATOR. Po
loňském práškovacím letadle Čmelák „přistane“
letos v amfiteátru československý jednomotorový
víceúčelový letoun Brigadýr z 50. let uplatňující se také
v zemědělství. Vystaveno bude rozmetadlo TerraGator,
které je neobvyklé tím, že má vpředu pouze jedno kolo.
Na předvadišti bude probíhat velmi bohatý celodenní
program chystaný například Národním hřebčínem
Kladruby nebo Zemským hřebčincem Písek. Chovatelé
z píseckého hřebčince na letošní rok slibují řadu novinek

a překvapení. Na co bych si dovolil návštěvníky a
především chovatele přilákat, je NEJMENŠÍ EVROPSKÉ
PLEMENO SKOTU Dexter, které bude na Živitelce k
vidění poprvé. Jedná se o trpasličí verzi irského plemene
kerry.
Prostřednictvím exponátů z Národního zemědělského
muzea a ze sbírek soukromých majitelů se do našeho
areálu přesune výstava „Zemědělství – největší objev“,
návštěvníci se seznámí s předměty či postupy, které
ovlivnily a změnily zemědělství v průběhu času.
Ani letos nezapomínáme na dětské návštěvníky a
jejich rodiče. Dětský zemědělský svět nabídne vyžití a
zážitkové zemědělství na plochách za hlavní bránou a
také v amfiteátru. K vidění bude živá farma, zemědělský
koutek se skákacím kombajnem a také dřevěnými
zemědělskými stroji.
Lesní pedagogika seznámí
návštěvníky s lesním ekosystémem a přiblíží také smysl
hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší.
V loňském roce se u nás poprvé prezentovala ta nejlepší
vína, jaká Česká republika nabízí. Pavilon nejlepších vín
České republiky je pro návštěvníky připraven i letos.
Pravidelně je s agrosalonem spojena soutěž „Zlatý klas“
o nejlepší vystavené exponáty probíhající pod záštitou
ministra zemědělství Miroslava Tomana. Pokračujeme v
naplňování cíle, kdy se snažíme daleko více upozornit na
vítěze jednotlivých kategorií. Poprvé bude této soutěži
věnována expozice také v pavilonu T1.
45. ročník Země živitelky byl výjimečný a dosáhl
neuvěřitelné návštěvnosti. Tento výsledek přijímáme
s velkou pokorou. Nesmíme však zapomínat, že naším
cílem je i nadále posilovat odborné zaměření výstavy tak,
abychom zajistili její prestiž a do budoucna vystupovali
jako kontraktační, diskuzní a odborná platforma českého
zemědělství.
Věřím, že letošní ročník naplní obchodní očekávání
všech odborných vystavovatelů a přispěje k popularizaci
výsledků celého zemědělství a k propagaci kvality
českých potravin.
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Záštity
Záštitu nad 46. ročníkem mezinárodního agrosalonu
Země živitelka
udělili
Ing. Miloš Zeman

Ing. Jiří Svoboda

prezident České republiky

primátor statutárního města České Budějovice

Jaroslav Kubera

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.

předseda Senátu

Mgr. Radek Vondráček

předseda Poslanecké sněmovny

Ing. Andrej Babiš

prezident Agrární komory ČR

Ing. Hynek Strnad

víceprezident Potravinářské komory ČR

Ing. Martin Pýcha

předseda vlády

předseda Zemědělského svazu ČR

Ing. Miroslav Toman, CSc.

doc. Ing. Karel Havlíček, MBA, Ph.D.

Ing. Klára Dostálová

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

ministr zemědělství

ministryně pro místní rozvoj

Mgr. Ivana Stráská

hejtmanka Jihočeského kraje

předseda Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR

rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

rektor České zemědělské univerzity v Praze
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
46. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO AGROSALONU

ZEMĚ ŽIVITELKA 2019

22. 8. 2019, Pivovarská zahrada, pódium
10:00 – 10:30
moderuje:
Nikola BIRKLENOVÁ
úvodní slovo: Mojmír SEVERIN, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s.
				
Miroslav TOMAN, ministr zemědělství ČR
hosté:			
Miloš ZEMAN, prezident republiky
				
Václav KLAUS, bývalý prezident republiky
				
Jaroslav KUBERA, předseda Senátu PSP ČR
				
Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje
				
Jiří SVOBODA, primátor statutárního města České Budějovice
				
Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR
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Program
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CENY PRO VĚDU A VÝZKUM

22. 8. 2019, Pivovarská zahrada, pódium
14:45 – 15:00
moderuje:
Vojtěch BÍLÝ, tiskový mluvčí Ministersva zemědělství ČR
předává:
Miroslav TOMAN, ministr zemědělství ČR

OCENĚNÍ RODINNÝM FARMÁM A FIRMÁM ZA PŘÍNOS REGIONU

23. 8. 2019, Pivovarská zahrada, pódium
14:00
organizuje:
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP)
moderuje:
Eva SVOBODOVÁ, generální ředitelka AMSP
na pódiu:
místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel HAVLÍČEK,
				
ministr zemědělství Miroslav TOMAN, moderátorka Iveta TOUŠLOVÁ

NÁRODNÍ DOŽÍNKY

24. 8. 2019
Dožínkový průvod
9:50, administrativní budova Výstaviště ČB
zahájení dožínkového průvodu za účasti významných hostů

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NÁRODNÍCH DOŽÍNEK

24. 8. 10:00 – 10:30 , Pivovarská zahrada
moderuje:
Michaela DOLINOVÁ
úvodní slovo: Mojmír SEVERIN, předseda představenstva Výstaviště České Budějovice a.s.
hosté:			
Miroslav TOMAN, ministr zemědělství ČR
				
Ivana STRÁSKÁ, hejtmanka Jihočeského kraje
				
Jiří SVOBODA, primátor statutárního města České Budějovice
				
Zdeněk JANDEJSEK, prezident Agrární komory ČR
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Kulturní program
Pivovarská zahrada

ČTVRTEK 22. 8. 2019

10:00 – 10:30
		
10:45 – 13:30
14:00 – 14:45
14:45 – 15:00
		
15:00 – 17:00

Slavnostní zahájení 46. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka 2019
za účasti nejvyšších představitelů státu a vlády
Doubravanka – malá dechová hudba
Malá muzika Nauše Pepíka – jihočeská dechová kapela
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVANÍ CENY PRO VĚDU A VÝZKUM
moderuje: Vojtěch BÍLÝ, předává: Miroslav TOMAN, ministr zemědělství ČR
Malá muzika Nauše Pepíka – jihočeská dechová kapela

PÁTEK 23. 8. 2019

DEN DECHOVKY S ČESKÝM ROZHLASEM ČESKÉ BUDĚJOVICE
A KUBEŠOVO HUDEBNÍM VYDAVATELSTVÍM
10:00 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 15:00
		
15:00 – 17:00
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Budvarka - jihočeská dechová hudba
Úhlavanka – pošumavská dechová hudba z Klatov, živě na 106,4 FM		
Předávání ocenění
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Babouci – nejstarší jihočeská dechovka

Kulturní program
Pivovarská zahrada
SOBOTA 24. 8. 2019
NÁRODNÍ DOŽÍNKY

moderuje: Michaela Dolinová
9:15 Přivítání, zahájení
9:20 Květovanka - dechová kapela
10:00 Slavnostní zahájení Národních dožínek
10:45 Květovanka - dechová kapela
11:20 Soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec
11:30 Květovanka - dechová kapela
12:00 Myslivecké okénko - členové Českomoravské myslivecké jednoty
12:15 Jihočeská Podhoranka - dechová kapela z podhůří Novohradských hor
13:05 Soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec
13:15 Jihočeská Podhoranka - dechová kapela z podhůří Novohradských hor
14:00 Soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec
14:15 Třeboňská dvanáctka - jihočeská dechová kapela s dlouholetou tradicí
15:00 Soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec
15:10 Třeboňská dvanáctka - jihočeská dechová kapela s dlouholetou tradicí
16:10 Rozloučení a ukončení
16:15 Třeboňská dvanáctka - jihočeská dechová kapela s dlouholetou tradicí
Program v Pivovarské zahradě pořádá Agrární komora ČR ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice a.s.
a agenturou Kristián production spol. s r.o., za dramaturgické podpory Jaroslava Šprongla

NEDĚLE 25.8. 2019

10:00 – 13:30 Muzika bez kapelníka – dechová hudba
14:00 – 17:00 Otavanka - pošumavská dechová hudba z Horažďovic

PONDĚLÍ 26. 8. 2019

10:00 – 17:00 Jižani – jihočeská dechová hudba, vítěz Zlaté křídlovky 2012

ÚTERÝ 27.8. 2019

10:00 – 17:00 Babouci – nejstarší jihočeská dechovka
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Odborný program
Předvadiště

Pořadatelé ukázek:
SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem, Zemský hřebčinec Písek s.p.o., Svaz chovatelů
ovcí a koz z.s., Jihočeský svaz chovatelů koní, Jihočeský chovatel a.s., Klub chovatelů plemene
Dexter
Program Zemského hřebčince Písek s.p.o. - plemenní hřebci Zemského hřebčince Písek předvedení na ruce - pony a hafling, NOVĚ čtverylka chladnokrevných koní - pod sedlem,
různé druhy zápřeže převážně chladnokrevných koní, tah v kládě, skoková ukázka minihorse,
NOVĚ kůň Kinský - předvedení na ruce a pod sedlem, oslíci, teplokrevní koně - předvedení na
ruce a pod sedlem, skoky, klisny plemene Quarter horse - hipoterapie, ukázka pod sedlem

Čtvrtek 22.8. 2019
9:30 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 – 12:30
12:30 - 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 - 16:00
				
16:00 - 16:30
16:30 – 17:00

Jezdecké hry, SŠChKJ Kladruby nad Labem
Chovatelská ukázka plemenných koní, Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Přehlídka plemenných krav, Jihočeský chovatel a.s
Ukázka výcvikové hodiny žáků SŠChKJ Kladruby nad Labem
Předvedení plemene Dexter, Klub chovatelů plemene Dexter
Ukázky využití koní, Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Přehlídka plemen ovcí a koz, ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi
Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s.
Ukázka jízdárny a poslušnosti, SŠChKJ Kladruby nad Labem
Předvedení plemene Dexter, Klub chovatelů plemene Dexter

Pátek 23.8. 2019
9:30 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 – 12:30
12:30 - 13:00
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Jezdecké hry, SŠChKJ Kladruby nad Labem
Chovatelská ukázka plemenných koní, Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Přehlídka plemenných krav, Jihočeský chovatel a.s
Předvedení plemene Dexter , Klub chovatelů plemene Dexter

Odborný program
Předvadiště
13:00 – 13:30
13:30 – 15:00
15:00 - 16:00
				
16:00 - 16:30
16:30 – 17:00

Ukázka výcvikové hodiny žáků SŠChKJ Kladruby nad Labem
Ukázky využití koní, Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Přehlídka plemen ovcí a koz, ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi
Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s.
Ukázka jízdárny a poslušnosti, SŠChKJ Kladruby nad Labem
Předvedení plemene Dexter , Klub chovatelů plemene Dexter

Sobota 24.8. 2019
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
				
15:00 – 17:00
17:00 - 17:30

Předvedení plemene Dexter, Klub chovatelů plemene Dexter
Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Přehlídka plemenných krav, Jihočeský chovatel a.s.
Jezdecké hry, SŠChKJ Kladruby nad Labem
Ukázka výcvikové hodiny žáků SŠChKJ Kladruby nad Labem
Předvedení plemene Dexter, Klub chovatelů plemene Dexter
Přehlídka plemen ovcí a koz, ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi
Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s.
1. Jihočeská aukce jalovic masných plemen, Jihočeský chovatel a.s.
Ukázka jízdárny a poslušnosti, SŠChKJ Kladruby nad Labem

Neděle 25.8. 2019

Ovčácký den, organizuje Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s.
9:00 - 12:00 Nákupní trh plemenných beranů a kozlů
12:00 - 13:00 Národní šampionát plemene Zwarbles
13:00 - 13:30 Ukázky stříhání ovcí
13:30 - 14:00 Ukázky dojení koz
14:00 - 14:30 Ukázky stříhání ovcí
14:30 - 15:00 Ukázky dojení koz
15:00 - 16:00 Ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi
17:00 - 18:00 Ukázky využití koní, Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

Pondělí 26.8. 2019
10:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30 – 15:30
				
15:30 – 16:00

Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Předvedení plemene Dexter, Klub chovatelů plemene Dexter
Chovatelská ukázka plemenných koní, Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Přehlídka plemen ovcí a koz, ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi
Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s.
Předvedení plemene Dexter, Klub chovatelů plemene Dexter

Úterý 27.8. 2019
10:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

Ukázky hipoterapie, Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Předvedení plemene Dexter, Klub chovatelů plemene Dexter
Přehlídka plemen ovcí a koz, Svaz chovatelů ovcí a koz
Chovatelská ukázka plemenných koní, Zemský hřebčinec Písek s.p.o.
Změna programu vyhrazena!
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Doprovodný program
Pavilon T1
Program Potravinářské komory ČR, Státního zemědělského intervenčního
fondu, BIO potravin, Floristů, Regionálních agrárních komor ČR
PAVILON T1 – pódium
Čtvrtek 22. 8. 2019
10:00 – 11:00 Úvodní zahájení
11:00 – 12:00 Kuchařská show Ondřeje Slaniny z dua „Kluci v akci“: Vaříme z regionálních
				
potravin /SZIF/
12:15			
Losování o ceny – regionální potraviny /SZIF/
12:30 – 13:00 Ondřej Slanina – autogramiáda /SZIF/
12:45			
Předání certifikátů značky KLASA nově oceněným výrobcům
13:00 – 13:30 Prezentace Kraje Vysočina /RAK ČR/
14:00 – 15:00 Kuchařská show Ondřeje Slaniny z dua „Kluci v akci“: Vaříme z regionálních
				
potravin /SZIF/
15:00 – 15:30 Losování o ceny – regionální potraviny /SZIF/
15:30 – 16:00 BIO potraviny – přednáška /BIO potravina/
16:00 – 17:00 Kuchařská show Ondřeje Slaniny z dua „Kluci v akci“: Vaříme z regionálních
				
potravin /SZIF/
17:00 – 17:30 Losování o ceny – regionální potraviny /SZIF/
Pátek 23. 8. 2019
10:00 – 11:00 Divácké soutěže: Pití mléka na čas, pojídání párků /PK ČR/
11:00 – 11:10
Losování o ceny – regionální potraviny /SZIF/
11:10 – 11:40
Prezentace Plzeňského kraje /RAK ČR/
11:40 - 12:30 Vaření z BIO potravin /BIO potravina/
12:30 – 13:30 Divácká soutěž o nejlepší bramborový salát /PK ČR/
13:30 – 14:00 Prezentace Zlínského kraje /RAK ČR/
14:00 – 14:30 „Jak poznám BIO potraviny v obchodě?“ /BIO potravina/
14:30 – 15:30 Kulinářská show Petra Šímy /SZIF/
15:30 – 16:00 Divácká soutěž v pojídání ovocných knedlíků /PK ČR/
16:00 – 16:30 BIO potraviny – přednáška /BIO potravina/
16:30 – 17:00 Kulinářská show Petra Šímy /SZIF/
17:00 – 17:30 Losování o ceny – regionální potraviny /SZIF/
Sobota 24. 8. 2019
10:00 – 11:30 Kulinářská show Petra Šímy /SZIF/
11:30 – 12:00 Losování o ceny – regionální potraviny /SZIF/
12:00 – 12:30 „Jak poznám BIO potraviny v obchodě?“ /BIO potravina/
12:30 - 13:30 Vaření z BIO potravin /BIO potravina/
13:30 – 14:00 Losování o ceny – regionální potravina /SZIF/
14:00 – 15:00 Kulinářská show Petra Šímy /SZIF/
15:00 – 16:00 Prezentace Jihočeského kraje /RAK ČR/
16:00 – 17:00 Kulinářská show Petra Šímy /SZIF/
17:00 – 17:30 Losování o ceny – regionální potraviny /SZIF/
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Doprovodný program
Pavilon T1

Neděle 25. 8. 2019
10:00 – 11:30 Kulinářská show Petra Šímy /SZIF/
11:30 – 12:00 Prezentace Olomouckého kraje /RAK ČR/
12:00 – 12:30 Losování o ceny – regionální potraviny /SZIF/
12:30 - 13:30 Vaření z BIO potravin /BIO potravina/
13:30 – 14:00 Vystoupení a představení výrobců, losování o ceny – regionální potravina
14:00 – 15:00 Kulinářská show Petra Šímy /SZIF/
15:00 – 15:30 Vystoupení a představení výrobců, losování o ceny – regionální potravina
15:30 – 16:00 „Jak poznám BIO potraviny v obchodě?“ /BIO potravina/
16:00 – 16:30 Losování o ceny – regionální potraviny
16:30 – 17:30 Videoprojekce /PK ČR/
Pondělí 26. 8. 2019
10:00 – 10:30 Vystoupení a představení výrobců
10:30 – 11:30 Květiny – prezentace
11:30 – 12:00 Vystoupení a představení výrobců
12:00 – 12:30 Losování o ceny – regionální potraviny
12:30 - 13:30 Vaření z BIO potravin /BIO potravina/
13:30 – 14:00 Dudáci /SZIF/
14:00 – 14:30 „Jak poznám BIO potraviny v obchodě?“ /BIO potravina/
14:30 – 15:00 Vystoupení a představení výrobců
15:00 – 15:30 Dudáci /SZIF/
15:30 - 16:30 Vaření z BIO potravin /BIO potravina/
16:30 – 17:00 Losování o ceny – regionální potraviny
17:00 – 17:30 Videoprojekce /PK ČR/
Úterý 27. 8. 2019
10:00 – 10:30 Vystoupení a představení výrobců
10:30 – 11:30 Vaření z BIO potravin /BIO potravina/
11:30 – 12:00 Losování o ceny – regionální potraviny
12:00 – 12:30 Vystoupení a představení výrobců
12:30 – 13:00 Dudáci /SZIF/
13:00 – 13:30 Vystoupení a představení výrobců, losování o ceny – regionální potravina
13:30 – 14:00 Dudáci /SZIF/
14:00 – 14:30 Vystoupení a představení výrobců, losování o ceny – regionální potravina
14:30 – 15:00 Losování o ceny – regionální potraviny
Změna programu vyhrazena!
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Doprovodný program
Pódium mezi pavilony R1 a R3
PROGRAM ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY, z.s.
Pódium mezi pavilony R1 a R3
Čtvrtek 22. 8. 2019
09:45		 Zahájení – myslivecké troubení
10:00		 Ukázky sokolnictví
10:30		 Prezentace Okresního mysliveckého
			 spolku Písek – myslivecká praxe s drony
11:00 		 Činnost Jihočeské společnosti pro
			 ochranu přírody a myslivosti o.p.s
			 a Bavorského mysliveckého svazu
11:30		 Řád svatého Huberta - historie
			 a současnost
12:30		 Prezentace Okresního mysliveckého
			 spolku Písek – myslivecká praxe s drony
14:00		 Lovecká kynologie
15:00		 Ukázky sokolnictví
16:00		 Myslivecké troubení
Pátek 23.8. 2019
10:00 Zahájení - myslivecké troubení
10:15 		 Prezentace OMS Tábor - ukázky
			 práce s dětmi a mládeží
11:00 		 Ukázky sokolnictví
12:00 		 Myslivecké troubení
13:00 		 Prezentace OMS Tábor - ukázky
			 práce s dětmi a mládeží
14:00 		 Ukázky sokolnictví
15:00 		 Myslivecké troubení
16:00 		 Prezentace OMS Tábor - ukázky
			 práce s dětmi a mládeží
Sobota 24.8. 2019
09:45 Zahájení – myslivecké troubení
10:00 		 Prezentace OMS Strakonice – odchov
			 a vypouštění zajíců do volné přírody
11:00 		 Ukázka kynologie
12:00 Prezentace OMS Strakonice – odchov
			 a vypouštění zajíců do volné přírody
13:00 		 Jan Šlosar s jezevcem Kubou
13:30 		 Ukázky sokolnictví
14:00 		 Myslivecké troubení
15:00 Prezentace OMS Strakonice – odchov
			 a vypouštění zajíců do volné přírody
15:30 		 Ukázka kynologie
16:00 		 Ukázky sokolnictví
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Neděle 25.8. 2019
10:00 		 Zahájení – myslivecké troubení
10:15 		 Ukázky sokolnictví
11.00 		 Ukázka troubených loveckých signálů
			 a vábení zvěře
11.30 		 Lov s loveckou smečkou
12:00 		 Myslivecké troubení
13.00 		 Ukázky sokolnictví
14.00 		 Ukázka troubených loveckých signálů
			 a vábení zvěře
15.00 		 Ochranné pomůcky pro lov se psy
16.00 		 Ukázky sokolnictví
Pondělí 26.8. 2019
10.00		 Zahájení – myslivecké troubení
10:15 		 Ukázky sokolnictví
11:00 		 Mladí myslivci a jejich činnost
12:00 		 Vábení zvěře – vábničky
12:30 		 Myslivecké troubení
13:00 		 Ukázky sokolnictví
13:30 		 Mladí myslivci a jejich činnost
14:00 		 Vábení zvěře - vábničky
14:30 		 Ukázky sokolnictví
15:00 		 Myslivecké troubení
16:00 		 Mladí myslivci a jejich činnost
Úterý 27.8. 2019
10:00		 Ukázky práce s dětmi a mládeží – 		
			 prezentace OMS Tábor
11:00 		 Jan Šlosar s jezevcem Kubou
12:00 		 Ukázky sokolnictví
13:00 		 Ukázky práce s dětmi a mládeží – 		
			 prezentace OMS Tábor
14:00 		 Řád svatého Huberta - historie
			 a současnost
15:00 		 Jan Šlosar s jezevcem Kubou
15:30 		 Ukázky sokolnictví
Změna programu vyhrazena!

Doprovodný program
Pro děti

DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT

Každý den, 9:00 – 18:00
Hravá farma – plocha č. 117
Děti a zemědělská technika - plocha č. 303
Knihovna Antonína Švehly – plocha č. 114
Lesní pedagogika – plocha č. 117
Dýňobraní – vpravo za hlavní bránou
Zemědělství žije! – areál Výstaviště a pavilon D
Skákací kombajn – amfiteátr
Skákací kráva – plocha č. 303
KUTIL JUNIOR – v expozici firmy HELUZ

Sobota 24.8. 2019
9:00 – 18:00
Den zdraví – plocha č. 117
Úterý 27. srpna 2019
9:00 – 18:00
Rybářské závody - výstavištní rybník
organizuje Český rybářský svaz
Změna programu vyhrazena!

Čtvrtek 22.8. – pondělí 26.8. 2019
9:00 – 18:00
Dětská farma - volná plocha č. 112 – 114
Čtvrtek 22.8. – sobota 24.8., pondělí 26. 8. 2019
9:00 – 18:00
Tonda obal na cestách – plocha č. 303
Čtvrtek 22.8. – neděle 25.8.
9:00 – 18:00
Poznej svého farmáře – amfiteátr
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Odborný program
Čtvrtek 22.8. 2019
PAVILON Z
12:00 – 17:30
12:00 – 15:30
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
15:00 – 17:30

Proexportní seminář, pořádá Ministerstvo zemědělství ČR
Odborný seminář, pořádá WirelessInfo & partneři, veřejné
1. BLOK 12:30 - 13:30
„Horizont 2020: Potravinové zabezpečení a udržitelné zemědělství - představení
vybraných evropských projektů H2020 a jejich přínos pro český venkov a farmáře“
2. BLOK 13:30 - 14:30
„SMART CITY/SMART VILLAGE: Základní koncept udržitelného rozvoje měst
a obcí - představení projektu Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti
Smart City (SMO ČR), SMART FOOD: Nové příležitosti a výzvy“
3. BLOK 14:30 - 15:30
„Budoucnost odpadní biomasy není jen ve spalování - WORKSHOP projektu
ENABLING na téma neenergetické využití bioodpadů včetně zajímavých
příkladů z praxe“
Komoditní rada pro mléko, pořádá Agrární komora ČR

Pátek 23.8. 2019
PAVILON Z
8:00 – 10:00
				
9:00 – 13:00
				
9:00 - 13:00
				
9:00 – 14:00
10:00 – 13:00
13:00 – 14:00
				
14:00 – 18:00
				
14:00 – 17:00
				

Porada Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova,
pořádá Agrární komora ČR
Konference na téma: „České zemědělství a SZP 2020+“,
pořádá Ministerstvo zemědělství ČR
Seminář na téma: „Rozvoj venkova, budoucnost“,
pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR
Incoming Kazachstán
B2B setkání s delegací brazilských podnikatelů na Země živitelce
Tisková konference Agrární komory k výsledkům dopolední konference
a výsledkům sklizně, pořádá Agrární komora ČR
Seminář na téma: „Klimatická zeleň“, pořádá Národní síť Místních akčních
skupin České republiky
Jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR za účasti ministra
zemědělství Miroslava Tomana

PAVILON D5
9:00 -13:00
Seminář na téma: „Den D“, dotace, pořádá DOTin s.r.o.
MENZA JIHOČESKÉ UNIVERZITY
17:00			
20. setkání absolventů a přátel Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých
				
Budějovicích, tradiční setkání ve spojení s konáním mezinárodního agrosalonu
				
Země živitelka

Sobota 24.8. 2019

PAVILON Z
13:00 – 16:00 Konference na téma: „Voda v krajině 21. století“, za účasti vrcholných
				
představitelů vlády ČR a odborníků s mezinárodní účastí ze státu Izrael,
				
pořádá Ministerstvo zemědělství ČR, pouze pro registrované
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Odborný program
Pondělí 26.8. 2019
PAVILON Z
9:00 – 13:00
9:00 – 16:00
10:45 – 13:00
14:00 – 16:00
				

Seminář na téma: „Využití vedlejších produktů potravinářství“, pořádá Mráz Agro
Den společnosti Agroteam CZ – „Již 10 let s Vámi“, pořádá Agroteam CZ
Jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR, pořádá Agrární komora ČR
Seminář na téma: „Fenotypizace rostlin“, pořádá CzPPN (Česká síť pro
rostlinnou fenotypizaci)

PAVILON R2
9:00 – 12:00
				

Společné jednání představenstva Agrární komory ČR a jihočeských poslanců
a senátorů

Program Regionální agrární komory Jihočeského kraje, České Budějovice
PAVILON R3
Čtvrtek 22. 8. 2019
13:00 – 15:00 Správní rada KIS JK

Pátek 23. 8. 2019
10:00 – 14:00 CSV setkání partnerů
10:00 – 14:00 ČAZV – Rostlinolékaři
10:00 – 14:00 Česká zemědělská společnost
Pondělí 26. 8. 2019
13:00 – 16:00 Porada ROSZIF ČB
13:00 – 16:00 Pracovní komise sociálního zemědělství Ministerstva zemědělství
Změna programu vyhrazena!
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Navštivte nás na výstavě
Země živitelka 2019
22. - 27. srpna 2019
Pavilon T1
Připravili jsme odborný program
přímo na stánku Zemědělského svazu ČR

Čtvrtek 22.8.2019
10.00 - Trendy v ochraně rostlin proti škůdcům, škůdci v roce
2019 a očekávaná škodlivost v podzimním období, Ing. Kamil
Holý, Ph.D.
13.00 - Nové trendy v integrovaných systémech regulace
plevelů, doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
15.00 - Precizní, chytré nebo digitální zemědělství?, Ing. Jan
Lukáš, Ph.D.
Pátek 23.8.2019
10.00 - Budoucnost zemědělství - diskuse s předsedou
ZSČR ing. Martinem Pýchou
13.00 - Budoucnost zemědělství - diskuse s předsedou
ZSČR ing. Martinem Pýchou
Sobota 24.8.2019
10.00 - Ochrana sadu proti jarním mrazům, Ing. Luděk Laňar
13.00 - Šlechtění excelentních třešní, Ing. Lubor Zelený, Ing.
Pavol Suran
Pondělí 26.8.2019
10.00 - Welfare v chovu prasat – jaké jsou alternativy chirurgické kastrace, Jaroslav Čítek
13.00 - Aktuální problémy ve výživě skotu, zejména při krmení silážemi s krátkou řezankou, Radko Loučka
15.00 - Je výroba mléka pro české farmáře zisková?, Jan
Syrůček
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CHOVATEL

KAREL
RODEN
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Rozhovor
Chovatel Karel Roden
První chovatel nejmenšího evropského plemene skotu v České republice a ještě navíc
Budejčák, to je Karel Roden. Mít možnost ho poznat z jiné stránky, než z filmové a televizní, je
zajímavé, inspirativní a do velké míry obohacující. S láskou mluví o chovu Dexterů, ale i koní,
nebo o pěstování kanadských borůvek.
V roce 2012 přivezl Karel Roden poprvé plemeno Dexter z Dánska do České republiky a tím
se u nás odstartoval chov jednoho z nejstarších evropských plemen, jehož historie sahá až
do doby kamenné. Dnes funguje Klub chovatelů plemene Dexter a dexteři jsou zapsáni v
plemenné knize Českého svazu chovatelů.
Splnil jste si sen, dovezl Dextery a začal je
chovat. Proč zrovna toto plemeno?
Po Dexterech jsem toužil už hodně dlouho,
ale nejprve jsem nenašel nikoho, kdo by mi je
přivezl. Líbí se mi na nich, že jsou to charakterově
vyvážená a hodná zvířata, mají pro mě jenom
klady. Ideální je i to, že jsou malí, protože sám
nemám tolik hektarů. Vyžijí z mála, nespasou
tolik. Z 90% je mám na seně, nic dalšího
nepřidávám. Dexter není nebezpečné zvíře
a to je pro člověka taky hodně důležitý.
Chovatelé v ČR mají Dextery tedy přímo od
vás?
Prodávám jalovice, kdo by chtěl chovat
Dextery, může je u mě získat. Nemám jich
moc, poptávku nestíhám pokrýt.
Kolik kusů dobytka máte?
Mám asi tak 40 kusů a to počítám i telata.
Ta si nenechávám, nebo maximálně jedno,
dvě.
Jak dobře znáte svá zvířata?
Já je znám poměrně dobře, jsem s nimi v
každodenním kontaktu, každé zvíře má své
jméno, má ho napsané na známkách. Některé
poznám, občas tápu v případě telat, ale když
se zamyslím, tak na to přijdu. Mám pořád
některé kusy, které jsem přivezl jako první,
jako například býka, kterého jsem přivezl jako
prvního chovnýho býka, ten tady asi dožije.
Můžeme se na vás těšit na Země živitelce?
Ano.

Když se řekne Země živitelka, co vás jako
první napadne?
Moje dětství. Já jsem Budějčák a my jsme na
živitelku chodili nejen na brigádu, ale prostě
to byla samozřejmost každý rok. Každý rok
prostě Země živitelka. Vždycky jsme si našli
nějakou díru v plotě a už jsme tam byli.
Kdy jste naposledy navštívil Země živitelku?
Já jezdím pravidelně. Když pracuju, tak se mi
to nepodaří, ale když mám volno, tak se jedu
podívat.
Můžeme se tedy na vás těšit na předvadišti?
Já tam budu. Asi ne celý týden, ale budu tam.
Asi nebudu předvádět zvířata sám, protože
je teď nemám připravené k vodění. Měl jsem
spoustu jiný práce, takže jsem se na to nemohl
soustředit.
A na závěr, pane Rodene, doporučil byste
toto plemeno lidem?
Ano, nejcennější na nich je, že jsou hodný. Když
máte 3 nebo 4 kravičky, tak je to krásný.
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Národní dožínky
Pivovarská zahrada, 24. srpna 2019, 9.15–17.00 hod.
Programem provází Michaela Dolinová
9.15

Zahájení, přivítání

9.20

Hudební blok
pozvánka pro návštěvníky výstavy
kapela Květovanka

10.00 Slavnostní zahájení Národních dožínek
prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek a hosté
kapela Květovanka
10.45 Hudební blok
kapela Květovanka

Michaela Dolinová

11.30 Hudební blok
kapela
Květovanka

11.20 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec

12.00 Myslivecké
Květovanka
okénko
členové Českomoravské myslivecké jednoty
12.15 Hudební blok
kapela Jihočeská Podhoranka
13.05 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec
13.15 Hudební blok
kapela Jihočeská Podhoranka
Jihočeská Podhoranka

14.00 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec
14.15 Hudební blok
kapela Třeboňská dvanáctka
15.00 Soutěž pro návštěvníky
časopis Zemědělec
15.10 Hudební blok
kapela Třeboňská dvanáctka
16.10 Rozloučení a ukončení

Třeboňská dvanáctka

Mediální partneři:
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16.15 Hudební blok
kapela Třeboňská dvanáctka

BUDOUCNOST
ČESKÝCH
POTRAVIN

29

Budoucnost českých potravin

Jednou ze čtyřech výzev 46. ročníku Země živitelky je BUDOUCNOST ČESKÝCH POTRAVIN. Kvalitní
potraviny mohou být označeny národní značkou kvality, udělovány jsou tři: ČESKÁ POTRAVINA,
KLASA a REGIONÁLNÍ POTRAVINA. Biopotraviny vyráběné pouze z nejkvalitnějších surovin
v souladu s platnou legislativou pro BIO produkci potravin mohou být oceněné evropskou
a národní značkou pro BIO POTRAVINY.
Označení ČESKÉ POTRAVINY mají produkty, které jsou na území ČR nejen vyrobeny, ale musí
být zároveň z českých surovin. Pravidla pro dobrovolné označování „Česká potravina“ a použití
loga vydalo Ministerstvo zemědělství.
Nezpracované potraviny, které tvoří ze 100 % jedna složka, pochází pouze z ČR a všechny fáze
výroby potravin probíhají v České republice, je to např. maso, ovoce, zelenina, ale i mléko.
Zpracované potraviny, které jsou vyrobeny z více přísad, se musí z českých surovin skládat ze tří
čtvrtin, kdy všechny fáze výroby v České republice probíhají. Jsou to například jogurty, salámy
nebo pečivo.
Značka KLASA je prestižní označení, které si zaslouží jen nejkvalitnější potravinářské a zemědělské
výrobky a je udělována ministrem zemědělství od roku 2003. Hlavní podmínkou pro získání
tohoto označení je, aby výrobek alespoň jednou svou vlastností vykazoval výjimečné kvalitativní
charakteristiky, byl jedinečný oproti běžným výrobkům na trhu.
Značka REGIONÁLNÍ POTRAVINA je celostátním projektem Ministerstva zemědělství na podporu
malých a středních pěstitelů a výrobců v krajích České republiky. Ministerstvo zemědělství uděluje
značku Regionální potravina od roku 2010 nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským
výrobkům, které v krajských soutěžích zvítězí. Na projektu se podílí i Agrární a Potravinářská
komora.
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Budoucnost českých potravin
PAVILON T1

PAVILON POTRAVIN, ZEMĚDĚLSKÝCH FIREM, STÁTNÍCH ISTITUCÍ A KRAJŮ

Pavilon T1 patří už tradičně českým výrobcům nabízejícím kvalitní české potraviny, které je
možné zde ochutnat i zakoupit za výrazně nižší ceny oproti cenám v obchodech a obchodních
řetězcích.
Potravinářská komora ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské
obory a obory zpracování zemědělských produktů. Letošní rok má Potravinářská komora
rekordní zastoupení českých firem a výrobců, které jsou jejími spoluvystavovateli.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se i letos, jak už bývá tradicí, prezentuje s největší
vnitřní expozicí, která je společná pro výrobce oceněných potravin značkami kvality. V nabídce
jsou pekařské a cukrářské výrobky, uzeniny, paštiky, mléčné produkty atd. Návštěvníci se můžou
těšit na ochutnávky a také bohatý doprovodný program na pódiu, a to celých 6 dní konání Země
živitelky. V den zahájení je to např. kuchařská show Ondřeje Slaniny z televizního pořadu Kluci v
akci, další dny kuchařské show Petra Šímy, divácké soutěže v nejrychlejším pití mléka, pojídání
ovocných knedlíků, nebo již tradiční soutěž o nejchutnější bramborový salát. V den zahájení jsou
zde slavnostně předány certifikáty značky KLASA nově oceněným výrobcům.
Odborné organizace, zemědělské instituce a firmy doplňují expozice čtyř krajů - Jihočeský,
Karlovarský, Ústecký, Kraj Vysočina a Centrála cestovního ruchu východní Moravy.
PAVILON R1

ZEMĚDĚLSKÝ PAVILON

Agrární komora má letošní rok nově expozici v pavilonu R1, na stánku probíhá i doprovodný
program - například „Český modrý mák“, „ Naskoč na mléčnou vlnu“, kuchařská show „Zrozeno
v EU“, program „Česká květina“ Svazu květinářů a floristů a prezentace firem a společností, které
s Agrární komorou spolupracují.
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Budoucnost českých potravin
PAVILON C1

PAVILON NEJLEPŠÍCH VÍN ČESKÉ REPUBLIKY

V loňském roce se poprvé prezentovala ta nejlepší vína, která Česká republika nabízí v Pavilonu
nejlepších vín České republiky. Stejně tak i letos je pro velký úspěch pavilon znovu otevřený. Vína,
která jsou prezentována na Země živitelce, jsou zároveň součástí posledního vydání 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 ve skladu vedle administrativní budovy, kam je možné zajet autem.
Placení v pavilonu je možné pouze pomocí NFCtron – moderním platebním systémem.
» na pokladně v pavilonu C1 si návštěvník nabije čip libovolnou částkou, nabíjet je možné
		 i platební kartou
» 1 čip může využívat i více osob
» 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
Garantem Pavilonu nejlepších vín ČR a odborným partnerem je Průvodce nejlepšími víny ČR
a časopis Wine & Degustation.
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Budoucnost českých potravin
MINIPIVOVARY

Malý nezávislý pivovar (minipivovar) je podnik, jehož celková produkce není větší než 200 000
hl. Univerzitní minipivovar ZEMĚDĚLSKÉ 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 a to v pavilonu R3. Jihočeský MINIPIVOVAR KERAS BECHYNĚ,
který obnovil tradici vaření piva v Bechyni téměř po 100 letech, najdou návštěvníci na ploše
č. 310. VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ se svým minipivovarem je na ploše č. 402, RODINNÝ
MINIPIVOVAR VALÁŠEK ze Vsetína, který produkuje lahodné pivo oceněné mnoha cenami, je
vedle restaurace v nové gastrozóně pavilonu B4.
PAVILON B4

PAVILON PRO POTRAVINY A KOMODITY

Zdravá a nezatížená krajina Prácheňska, voda přitékající z lesů a písčité břehy rybníků jsou
základem pro chov blatenských ryb, pověstných svou kvalitou daleko za hranicemi. Společnost
Blatenská ryba má svojí expozici v pavilonu B4 – Pavilonu pro potraviny a komodity. Návštěvníci
si zde můžou nakoupit různé druhy chlazených, mražených nebo uzených sladkovodních ryb
z jejich vlastní produkce, které dominuje kapr, trhem jsou však ceněny i další hospodářsky
významné ryby - lín, štika, maréna, amur, tolstolobik, candát, sumec, úhoř, okoun a další druhy.
NOVINKOU pro letošní rok je rozšíření gastrozón o vnitřní restauraci v pavilonu B4.

AREÁL AMFITEÁTRU

Na ploše bývalého amfiteátru je čtyřdenní program věnovaný potravinám. Střídají se tématické
dny spolu s workshopy zaměřené na aktuální trendy jako jsou BIO potraviny, RAW nebo
bezlepková strava.

POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE

je série poznávacích akcí pro veřejnost, které mají za cíl propojit menší a střední farmáře s
jejich potenciálními spotřebiteli, organizuje ji Ministerstvo zemědělství. Stejnojmenný program
probíhá v prostoru amfiteátru od čtvrtka do neděle. Cílem je představit návštěvníkům kvalitní
výrobky přímo od regionálních farmářů s možností je zakoupit, pro děti jsou zde hry, malování
na obličej, skákací kombajn a to vše za doprovodu hudby.

33

GASTRO
PRODUKT

21. - 23. 11. 2019

Výstaviště České Budějovice
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POPULARIZACE
ZEMĚDĚLSTVÍ
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Popularizace zemědělství
ABSOLUTNÍ NOVINOU na letošní Země živitelce jsou pštrosi a lamy. Poprvé se také prezentuje
nejmenší evropské plemeno skotu Dexter.

HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

Předvadiště a přilehlé plochy, pavilony D1 – D3, plocha č. 405
V pavilonech D1 – D3 a v mobilních kotcích a boxech okolo předvadiště je ustájený skot, prasata,
koně, kozy i ovce. V pavilonech D jsou letos poprvé i chovatelé drobného zvířectva. V kotcích na
volné ploše kolem pavilonů D jsou 3 páry nutrií.
Koně
Předvadiště, mobilní stáje
Tradiční velmi bohatý program na předvadišti, který chystá například Střední škola chovu koní a
jezdectví Kladruby nad Labem se Starokladrubskými koňmi, nebo Zemský hřebčinec Písek, letos
zpestří řada novinek. V programu je přehlídka ušlechtilých plemenných hřebců, poprvé čtverylka
chladnokrevných hřebců pod sedlem, nově je na Země živitelce kůň Kinský, což je původní české
plemeno lehkých teplokrevných sportovních koní z chovu hrabat Kinských. Jsou to mnohostranní a
přizpůsobiví koně vhodní jak pro drezuru, tak pro soutěže všestrannosti, dostihy, parkurové skákání,
parforsní hony i pólo.
Jedno z nejstarších amerických plemen koní, klisny Quarter Horse, předvádí ukázky hipoterapie fyzioterapeutické metody využívající hřbet koně pro nácvik a obnovení pohybu.
Vystavení koně jsou ustájeni v boxech okolo předvadiště.

36

Popularizace zemědělství
Plemeno DEXTER
Předvadiště, mobilní kotce
Poprvé na Země živitelce uvidí návštěvníci
nejmenší evropské plemeno skotu Dexter
– jedno z nejstarších evropských plemen,
jehož historie sahá až do doby kamenné.
Plemeno Dexter se vyznačuje klidným
temperamentem, nenáročností,
přizpůsobivostí, krávy mají v dospělosti
hmotnost 270 – 350 kg, býci váží v
dospělosti do 500 kg. Výška v kříži je u
krav v rozmezí 91 až 112 cm. Býci mají v
dospělosti kohoutkovou výšku 96 až 121
cm. Je to skot s dvoustrannou užitkovostí,
dlouhověký, populární zvláště v malých
domácích chovech. V současnosti se
chovem plemene Dexter u nás zabývá
zhruba pětadvacet chovatelů s různým počtem zvířat od několika po desítky kusů.
Plemeno Dexter bylo přivezeno do České republiky Karlem Rodenem (ve spolupráci s firmou
Jihočeský chovatel a.s.) v první polovině roku 2012 z Dánska a jednalo se o úplně první import
tohoto plemene do České republiky. Karel Roden se stal prvním chovatelem tohoto plemene, které
je zapsáno v plemenné knize Českého svazu chovatelů.
Ovce, kozy
Předvadiště, pavilony D
Na předvadišti probíhá v neděli 24. srpna OVČÁCKÝ DEN včetně Národního šampionátu plemene
ovcí Zwartbles i nákupního trhu plemenných beranů a kozlů. Odpoledne v rámci ovčácké expozice
probíhají ukázky stříhání vlny, dojení koz a práce ovčáckých psů s ovcemi. NOVINKOU jsou ukázky
vaření a zpracování jehněčího masa v pavilonu D.
Program organizuje Svaz chovatelů ovcí a koz, z. s.
Včely
Pavilon R1
V pavilonu R1 se prezentuje Český svaz včelařů (ČSV). Na prodej jsou pestré druhy medů, medovin
nebo včelařské potřeby (například zařízení na ošetřování včelstev proti roztoči Varroa destructor,
technika na stáčení a zpracování medu). Včelaři zde mají na ukázku živé včely.
Myslivost
Pavilon R1
Expozici nejvýznamnější myslivecké organizace Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. v pavilonu
R1 doplňují vystavovatelé s nabídkou atraktivních novinek určených jak pro odbornou, tak i laickou
veřejnost. Jsou zde vystaveny trofeje, v prodeji jsou myslivecké a lovecké potřeby, součástí pavilonu
je expozice kynologie nebo sokolnictví. Prostřednictvím harvestorového trenažeru si můžou
návštěvníci vyzkoušet simulaci těžby stromů.
Českomoravská myslivecká jednota zde připravila mysliveckou stezku a bohatý program na podiu.
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Popularizace zemědělství
Rybářství
Pavilon R3
Expozice rybářů, a s tím i spojený program, je v pavilonu R3. Nejen odborníci, ale i fanoušci
rybolovu zde načerpají inspiraci, vyzkouší si rybářský simulátor, který věrně napodobuje chytání
ryb, nebo otestují své střelecké dovednosti v lovení kormoránů na laserové střelnici. Zastoupeny jsou
všechny rybolovné techniky jako je kaprařina, muškařina, přívlač, sportovní nebo mořský rybolov.

NÁRODNÍ DOŽÍNKY

Národní dožínky jsou oslavou bohaté úrody a konce sklizně. Tradiční součástí Země živitelky jsou
NÁRODNÍ DOŽÍNKY, které pořádá Agrární komora ČR. Průvod v čele s nejvyššími představiteli státu
a vlády doprovodí lidé v krojích s dožínkovými věnci, mažoretky, živá hudba, Starokladrubští koně
a koně z píseckého hřebčince s jezdci, sokolníci a kynologové.
Dožínkový průvod začíná u administrativní budovy Výstaviště, vede areálem až do Pivovarské
zahrady, kde od 10 hodin začíná slavnostní zahájení.

ZLATÝ KLAS

Soutěž o nejlepší vystavený exponát ZLATÝ KLAS, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství, se stala
již nedílnou součástí Mezinárodního agrosalonu Země živitelka a probíhá pod záštitou ministra
zemědělství Miroslava Tomana.
Soutěžními exponáty jsou špičkové výrobky a novinky z oblasti techniky i mechanizace prací v
zemědělství, vědy a výzkumu v zemědělství nebo opravárenství, dále exponáty z potravinářství,
lesního a vodního hospodářství, z oblasti ochrany životního prostředí. Soutěžní exponáty se dělí
do 4 kategorií: rostlinná výroba; živočišná výroba; mechanizace; potravinářství a zpracovatelský
průmysl.
Ocenění uděluje soutěžní porota složená z odborníků (zástupci Ministerstva zemědělství,
odborného školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí zemědělsko-potravinářského
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komplexu). Každý rok se v soutěži může rozdělit až 30 ocenění. Soutěžní porota má možnost udělit
ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU exponátu představující mimořádný přínos pro ochranu životního
prostředí a v případě produktů potravinového charakteru jsou to potraviny, jež se vyznačují
mimořádně kvalitativními parametry a standardy.
Letošní rok soutěže přináší několik NOVINEK. Poprvé probíhá hlasování veřejnosti. Návštěvníci
můžou v průběhu 1. dne Země živitelky dát hlas jednomu ze soutěžních exponátů a ten, který jich
obdrží nejvíce, získá ocenění ZLATÝ KLAS VEŘEJNOSTI 2019. Mapa soutěžních exponátů spolu s
hlasovacími lístky je k dispozici na infostánku Výstaviště. Hlasovací box je v pavilonu T1 u dřevěné
expozice soutěže o ZLATÝ KLAS. Pět vylosovaných výherců získá dárek v podobě regionálních
potravin a reklamních předmětů.
Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů je tradičně vždy první den Země živitelky v rámci
slavnostního večera.

STŘEDNÍ A VYSOKÉ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY

Pavilon T2, R3 a prostor amfiteátru
Celkem 4 střední jihočeské zemědělské
školy najdou návštěvníci v amfiteátru.
Jsou zde exponáty využívané k výuce
studentů, živá zvířata a ukázky rybářské
techniky. V pavilonu T2 si SOŠ veterinární,
mechanizační a zahradnická a
Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky připravila tradiční poradny –
zahradnickou a veterinární. Studenti SOŠ
předvádí opět se svými psími kamarády
ukázky agility a poslední den Země
živitelky NOVINKU - králičí hop.
JIHOČESKÁ UNIVERZITA , zastoupená
Ekonomickou fakultou a Fakultou rybářství a ochrany vod, a AGRONOMICKÁ FAKULTA MENDELOVY
UNIVERZITY V BRNĚ mají expozice v pavilonu R3. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA je v pavilonu T2.

30 LET ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Rok 1989 přinesl změny také do českého zemědělství. Začaly vznikat rodinné farmy a půda se vracela
do rukou původních majitelů. Transformace zemědělství se v ČR týkala především majetkových změn,
které probíhaly v různé intenzitě a formách od roku 1991 na základě nové transformační legislativy.
Návštěvníci si můžou na celkem 10 milnících, které jsou rozmístěny po celém areálu, přečíst o
nejvýraznějších a nejvýznamnějších událostech a vlivech, které ovlivnily posledních 30 let zemědělství v
České republice.
Jsou to: 1. majetkové změny v ČR po roce 1989, 2. první a druhá transformace, 3. nový pohled na
sociálně ekonomické podmínky, 4. vznik zemědělských organizací (Agrární komora, Podpůrný a
garanční rolnický a lesnický fond, Státní zemědělský investiční fond (SZIF), 5. vstup českého zemědělství
do EU, 6. ekologické zemědělství, 7. diverzifikace zemědělských činnosti, 8. automatizace a robotizace v
zemědělství, 9. environmentální pohled na zemědělství, 10. nové vnímání českých potravin.
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DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT

Zemědělství formou hry a poznávání – to je DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT. Nejmenší návštěvníci
se můžou vyzkoušet sušení sena, orání půdy starým pluhem, dojení mléka, sázení rostlin nebo
sklízení ovoce. Areálem vedou i naučné stezky, na většině stanovišť Dětského zemědělského světa
jsou soutěže o skvělé ceny. Plochy 112 – 114, 117, P 19, pavilon D, část amfiteátru jsou vyhrazeny pro
dětskou farmu, hravou farmu, skákací hrady, naučnou stezku, lesní pedagogiku, dýňobraní a další.
Nechybí ani aktivity pro děti na stáncích vystavovatelů.
DĚTSKÁ FARMA
Volná plocha č. 112 - 114
čtvrtek 23. 8. – pondělí 26. 8. 2019

Od čtvrtka do pondělí je v rámci Dětského zemědělského světa na ploše č. 112 - 114 DĚTSKÁ
FARMA. Z malých návštěvníků se stávají farmáři, kteří si nejen vyzkouší téměř vše, co k zemědělství
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.
V 15 hodin se denně losují ceny ve velkém finále, super ceny jsou i v minutových soutěžích pro děti
a rodiče.
Ve farmě je několik soutěžních stanovišť například příběh pečiva, dojení kravičky Amálky, výměna
kola u traktoru, každý den se pro všechny ZDARMA podává zmrzlina a občerstvení, pečou se buřty.
NOVINKOU jsou letos šlapací traktory Rolly Toys a multifunkční kamion s pódiem a TV obrazovkou.
Farma zároveň funguje ZDARMA jako hlídací koutek i relaxační zóna pro rodiče.
organizuje Václav Třasák - Shaker production, sponzorem je AGROFERT, a.s.
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HRAVÁ FARMA
Volná plocha č. 117
čtvrtek 22. 8. – úterý 27. 8. 2019

S Hravou farmou se nejen malí návštěvníci vrátí zpátky do historie, na vlastní kůži si vyzkouší za
pomoci rodičů orbu pluhem, nebo si zkusí kopit a obracet seno.
Ve farmě je i dřevěný kombajn. NOVINKOU je bludiště z pytlů sena, které si děti můžou samy
variabilně poskládat.
zapůjčil a vyrobil Aleš Kroupa – www.hravepeklo.cz
DĚTI A ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
Plocha č. 303
čtvrtek 22. 8. – úterý 27. 8. 2019
Malí i velcí návštěvníci si vyzkouší práci s nakladači a stanou se tak na chvíli operátorem
zemědělských strojů. Pro děti jsou připravené šlapací modely zemědělských strojů, omalovánky a
pískoviště.
KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY
Volná plocha č. 115
čtvrtek 22. 8. – úterý 27. 8. 2019
Knihovna Antonína Švehly, která je třetí největší zemědělskou knihovnou na světě, je častým
cílem všech generací zemědělců. Stánek knihovny v rámci Dětského zemědělského světa však
samozřejmě bude nejvíce lákat čtenáře malé nebo dokonce nejmenší. Knihy a benefity, které jejich
čtení dětem přináší, jsou jedním z pilířů jejich rozvoje.
Na stánku probíhají poznávací soutěže a aktivity pro každou věkovou skupinu, všichni jsou
odměněni malými dárky.
organizuje ÚZEI - Ústav zemědělské ekonomiky a informací
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DEN ZDRAVÍ
Volná plocha č. 117
sobota 25. 8. 2019
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 seznamují 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 např. látkové tašky, tematická pexesa,
magnetické záložky.
Zábavná soutěžní hra je doplněna v 11 a 15 hodin o hodinový hudebně zábavný program „Přijede
k nám návštěva“ v podání dua Vanda a Standa na téma zdravá výživa, hygiena a bezpečnost
potravin.
V informačním PROMO stánku Informačního centra bezpečnosti potravin MZe jsou k dispozici
zdarma tématické informační materiály a publikace.
pořádá Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství
LESNÍ PEDAGOGIKA
LES JAKO DOMOV
Volná plocha č. 117
čtvrtek 22. 8. – úterý 27. 8. 2019 (kromě soboty)
Lesní pedagogika přibližuje návštěvníkům lesa lesní ekosystém, trvale udržitelné lesní hospodářství,
smysl hospodaření v lesích a užitky, které les člověku přináší. Jejím základním principem je
vnímání přírody všemi smysly, které zprostředkovávají speciálně vyškolení lesníci přímo na svém
každodenním pracovišti – v konkrétním lese. V rámci doprovodného programu mezinárodního
agrosalónu Země živitelka jsou připraveny pro děti a laickou veřejnost ukázky lesní pedagogiky.
Návštěvníci se seznámí s činnostmi prováděnými v lese, s lesním ekosystémem, můžou se zapojit
do tvořivé dílny z přírodních materiálů a ověří si své vědomosti na kvízové stezce.
Informace o lesní pedagogice a konkrétních akcích na www.lesnipedagogika.cz.
pořádá Sekce lesního hospodářství Mze
DÝŇOBRANÍ ANEB SVÁTEK DĚTÍ DÝNÍ A
STRAŠIDEL
Vpravo za hlavní bránou
čtvrtek 22. 8. – úterý 27. 8. 2019
Za tónu pohádkových písniček vzniká tvořivá
dýňová dílna (vyřezávání dýní), probíhají soutěže
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), burčák
a novinka MEDOVÉ (unikátní kombinace vína,
ovoce a medu, oceněná Zlatým klasem 2017).
DÝŇOBRANÍ již třetí rok přiváží na Země živitelku ledničtí vinaři z ANNOVINA,
Valtické Podzemí a Strýček Dýňa
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ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE!
Pavilon D, areál Výstaviště
čtvrtek 22. 8. – úterý 27. 8. 2019
Zemědělský svaz se účastní agrosalonu Země živitelka opakovaně mj. i s naučným programem
Zemědělství žije! Projekt se snaží populárně naučnou formou přiblížit zemědělství dětem a laické
veřejnosti. Připravil proto zajímavé soutěže v poznávání, dojení a také naučnou stezku.
Pro malé příznivce zemědělství je nachystané semínkoviště s traktory a dalšími hračkami, model
farmy a pro rodiče videofilmy o vybraných oborech zemědělství.
Zemědělství přibližuje i naučná stezka s devíti stanovišti napříč obory. Zastavení je nejen u zvířat,
ale vede i k mechanizaci a do pavilonu T1, kde se propojí zemědělství s potravinářským odvětvím.
Závěr naučné stezky je v hale u zvířat, kde si návštěvníci můžou na stánku Zemědělství žije! v
předsálí zasoutěžit v poznávání semen, sušených plodin, ale i zvířat a zemědělské techniky.
Součástí je i trenažer dojení. Za odměnu čeká na na malé soutěžící drobný dárek.
Zemědělství žije! je osvětový projekt Zemědělského svazu ČR, který s podporou Ministerstva
zemědělství ČR informuje laickou veřejnost a děti o důležitosti a nepostradatelnosti zemědělského
oboru, vyvrací mýty, které kolují společností a informuje o tom, jak to ve skutečnosti v
oboru chodí, čímž mu navrací jeho prestiž.
organizuje Zemědělský svaz ČR
SKÁKACÍ KOMBAJN
Prostor amfiteátru
čtvrtek 22. 8. – úterý 27. 8. 2019
zapůjčilo Zařízení služeb Mze s.p.o.

SKÁKACÍ KRÁVA
Plocha č. 303
čtvrtek 22. 8. – úterý 27. 8. 2019

sponzorem je AGROFERT, a.s.

KUTIL JUNIOR
Expozice firmy HELUZ
čtvrtek 22. 8. – úterý 27. 8. 2019
KUTIL JUNIOR je program pro děti rozvíjející motoriku. Celodenní řemeslný program probíhá
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v prostorách vzorového domu Heluzu. Na zahradě si děti můžou vyzkoušet práci s cihlami a
maltou a postaví si malé domečky. Kromě toho zde pracují s různými druhy nářadí a materiálu,
vyrábí dřevěné loutky, hračky nebo ozdoby, které si můžou odnést domů. Připraven je kreativní
koutek a hrací stanoviště pro nejmenší děti.
organizuje spolek Šikovné děti, z.s ve spolupráci s HELUZ

ZEMĚDĚLSTVÍ – NEJVĚTŠÍ OBJEV

pavilon Z, B4 a areál Výstaviště
Výstava „Zemědělství – největší objev“ představuje zemědělství jako největší objev a největší
know-how lidstva. Návštěvníci se prostřednictvím vybraných předmětů, které autoři rozdělili
do deseti skupin: rostlina, zvíře, materiál, bezpečí, nástroj, škůdci, skladování, zpracování,
inovace, kult, seznámí s objevy, které výrazně ovlivnily a změnily zemědělství v průběhu času.
Výstava je instalovaná v pavilonech Z a B4, kde jsou vystaveny exponáty zapůjčené z Národního
zemědělského muzea nebo od majitelů jednotlivých exponátů. Výstava pokračuje v dále na
informačních panelech napříč areálem.
výstava probíhá ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem

OCENĚNÍ RODINNÝM FARMÁM A FIRMÁM ZA PŘÍNOS REGIONU
TOULAVÁ KAMERA ZA RODINNÝM STŘÍBREM

Pivovarská zahrada
pátek 23. srpna 2019, 14:00
V pátek ve 14 hodin začíná slavnostní předávání OCENĚNÍ RODINNÝM FARMÁM A FIRMÁM za
přínos regionu, a to celkem 32 malým rodinným podnikatelům, kteří byli vybráni do pořadu České
televize „TOULAVÁ KAMERA ZA RODINNÝM STŘÍBREM“. Programu se zúčastní místopředseda vlády
a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr zemědělství Miroslav Toman, který předá ceny,
a protagonistka pořadu Iveta Toušlová.
Po slavnostním předávání ocenění následuje AUTOGRAMIÁDA Toulavé kamery u podia v Pivovarské
zahradě.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) produkuje již počtvrté jeden z
nejsledovanějších letních seriálů České televize. Letní speciál Toulavá kamera Za rodinným stříbrem
2019 vrcholí v průběhu léta na televizní obrazovce setkáváním nejlepších rodinných farem a firem,
které jsou veřejnosti představováni Ivetou Toušlovou a Josefem Maršálem vždy v pátek na ČT1, před
hlavními Událostmi s reprízou hned v sobotu dopoledne na ČT1. Letní speciál „Toulavá kamera za
rodinným stříbrem“ odstartoval v pátek 12. července 2019.
Projekt Rodinná firma vyhlásila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) již
v r. 2012 a klade si za cíl pozitivně podpořit generační výměnu v rodinných firmách a zachovat je 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.
Po celou dobu Země živitelky se AMSP ČR prezentuje v pavilonu T2 stánkem k projektu Rok
digitálního podnikání 2019, který je hlavním projektem Asociace v roku 2019. Stánek je tzv.
,,miniveletrhem praktických řešení“ pro zemědělce a farmáře, například s ukázkou ,,Chytrého kurníku“.

44

MODERNIZACE
ZEMĚDĚLSTVÍ

45

Modernizace zemědělství
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA, HISTORICKÉ ZEMĚDĚLSKÉ STROJE I REKORDNÍ
A MODERNÍ 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.
Historické zemědělské stroje i rekordní a unikátní technika jsou rozmístěny napříč agrosalonem.
Víceúčelový letoun Brigadýr
Československý jednomotorový víceúčelový letoun Brigadýr z 50. let, používaný rovněž v
zemědělství, je vystavený v prostoru amfiteátru.
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V roce 1951 vypsalo MNO soutěž na projekt víceúčelového třímístného letounu, který měl nahradit
dosud užívaný stroj K-65 Čáp (Fieseler Fi 156 Storch). Ze soutěže vyšel vítězně návrh LB-60 podniku
Aero. Prototyp (OK-JEA) L-60 byl určen pro zemědělství, měl 300 litrovou nádrž na chemikálie,
dávkovač a rozmetací zařízení a také poprvé jméno Brigadýr. Zemědělská verze nejvíce letadlo
Brigadýr proslavila.
CASE IH QUADTRAC 620
Unikátní traktor na trhu, čtyřpásový kloubový traktor CASE IH QUADTRAC, má výkon 462 kW
(628 koní). Nový motor s unikátní HI-eSCR technologií zajišťuje optimální spalování a je navržen
pro maximální výkon bez snižování produktivity. K efektivnímu přenosu točivého momentu slouží
unikátní podvozek se čtveřicí nezávislých aktivně hnaných pásů.
Unikátní systém čtyřpásových jednotek s nezávislým kopírováním povrchu, rovnoměrné rozložení
hmotnosti 50/50 mezi přední a zadní nápravou zajišťuje maximální tah a dokonalý styk s půdou.
TerraGator
Rozmetadlo TerraGator má vpředu pouze jedno kolo. Jedná se o jediný tříkolový stroj používající
stejnou velikost přední pneumatiky jako u kol zadní nápravy. Návštěvníci ho najdou na ploše č. 507.
Historická zemědělská technika
Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s. zapůjčilo pro letošní rok několik historických zemědělských strojů.
MS-70 je nesený kombajn zahraničního původu. Stroje tohoto typu byly vyráběny od roku 1969 v
továrně JF-Fabriken v Dánském Sønderborgu. Podobné sklízecí mlátičky byly v zahraničí relativně
oblíbené, neboť v porovnání s klasickými kombajny představovaly výhodné řešení zejména pro
menší zemědělce – k jejich provozu stačil obyčejný traktor. Z těchto důvodů se nesené kombajny
rozšířily nejen po Evropě, ale oblibu získaly i ve státech Jižní Ameriky. V našich končinách, kde se
naprostá většina zemědělství odehrávala v režii zemědělských družstev, však podobné stroje
nenašly uplatnění.
Z historických traktorů ze sbírek Národního zemědělského muzea jsou vystaveny: Svoboda DK 12,
Lanz Buldog HM – 8, Zetor 3017.

Chytrý kurník
Úplně poprvé je letos prezentován CHYTRÝ KURNÍK, který je alternativou pro klecový chov slepic.
Projekt cílí na zjednodušení domácího chovu drůbeže a jeho následné rozšíření.
Vystavena jsou automatická kurníková samootevírací dvířka, která nepotřebují napájení a natahují
se mechanicky.
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Proleťte se
s námi!

Promo-Air s.r.o.
rezervace na tel. 604 345 678
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ZEMĚDĚLSTVÍ
A ENVIRONMENT
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Zemědělství a environment
Zemědělská hospodářství bývají označována jako „semi-natural ecosystems“. Z jednoho úhlu pohledu zajišťuje zemědělství produkční funkci a to v závislosti na přírodních zdrojích a jejich kvalitě. Z druhého pohledu zemědělství historicky utvářelo krajinu a svou činností přispívá k vytváření biodiversity.
Na základě V. Environmentálního akčního programu, přijatého Evropskou komisí v roce 1992, je zemědělství jedním z pěti cílových sektorů, jehož priority jsou následující:
» udržovat základní přírodní procesy nepostradatelné pro trvale udržitelné zemědělství
» ochrana vod, půdy, genetických zdrojů
» snížení chemických vstupů
» podporování postupů environmentálního managementu na venkově
TONDA OBAL NA CESTÁCH
TONDA OBAL je vzdělávací program společnosti EKO-KOM. Zaměřuje se na zvýšení povědomí o
správném třídění a recyklaci odpadu. Na ploše č. 303 je od čtvrtka do sobota a v pondělí vzdělávací stánek se zábavnými atrakcemi. Za správné vyřešení otázek a kvízů z oblasti čistého životního
prostředí, především třídění, jsou pro děti připraveny drobné odměny v podobě omalovánek, kvartet,
rozvrhů, sešitů, tužek, ořezávátek apod. a pro dospělé propagační materiály (samolepky, letáky a
plakátky).
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
Jak se proměnila krajina v souvislosti s významnými historickými proměnami? Jak vypadala v době
Marie Terezie, nebo v době kdy bratranci Veverkové vynalezli ruchadlo? Co měla s tou současnou
společného, co bychom v ní dnes již nenašli, nebo nám přebývá? Nejen na tyto otázky hledá odpovědi Česká zemědělská univerzita v Praze. Proměny české krajiny minulé i současné, jakým výzvám
čelí česká příroda, se promítlo do náplně stánku na letošní Země Živitelce. Právě díky znalosti tradic
i současných trendů se hledají východiska současné situace i řada inovativních řešení.
BIOUHEL
Biouhel je zuhelněná biomasa, která vznikla termickou přeměnou. Jde o obdobu dřevného uhlí,
ale vyrobeného ze zbytkové a odpadní biomasy. Základní složkou je chemicky stabilní uhlík, který
nepodléhá dalšímu rozkladu ani oxidaci. Ukládáním biouhlu do půdy se zásadně zlepšuje její kvalita.
Uhlík váže živiny a důležité látky (dusík, fosfor, draslík), které se z půdy nevyplavují. Má velkou retenční
schopnost, takže zadržuje v půdě i vodu. Ukládání biouhlu do půdy má ale i další globální přínos:
dochází k odebírání CO2 z atmosféry.
Výrobu biouhlu je možné vidět přímo v expozici firmy Biochar Foundation na ploše 401/411.
Zdroj: webové stránky firmy Biouhel spol. s.r.o.
KONFERENCE VODA V KRAJINĚ 21. STOLETÍ
Konference za účasti vrcholných představitelů vlády ČR a odborníků s mezinárodní účastí se koná v
rámci odborného doprovodného programu Země živitelky v sobotu 24. srpna 2019 v pavilonu Z. V
přednáškovém bloku vystoupí ředitel izraelské společnosti Netafim pro závlahy a úpravu vody Dubi
Segala. Firma NETAFIM Irrigation equipment & drip systems patří mezi přední světové výrobce a
distributory nízkoprůtokových závlahových systémů.
Stát Izrael vyniká vyspělými technologiemi prakticky ve všech výrobních oblastech. Jedná se především o oblast softwaru, komunikací, přírodních věd, elektroniky, farmacie a zbrojního průmyslu. V
neposlední řadě má Izrael vysoce rozvinuté zemědělství a patří ke světové špičce v oboru hospodaření s vodou.
zdroj: www.zahradaweb.cz, Profipress
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Zemědělství a environment
Kapková závlaha, neboli kapkové zavlažování, je druh závlahové metody, který je založen na úsporném dávkování vody, které je cíleně vybráno pro každou rostlinu. Systém umožňuje vodou zavlažovat
pouze kořeny rostliny nebo oblast kolem nich. Díky této metodě se zabrání zbytečnému vypařování
vody a je prokázáno, že dojde k úspoře až dvou třetin klasické zálivky. Systém umožňuje individuální
nastavení závlahy pro různé typy pěstovaných plodin.
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Dexter klub
V rámci�Èeského�svazu�chovatelù�masného
skotu�jsou�chovatelé�jednotlivých�plemen
sdru�eni�do�chovatelských�klubù�a�asociací.
Klub�chovatelù�plemene�Dexter�byl�zaèlenìn�do
organizaèní�struktury�ÈSCHMS�dne�11.6.�2014.

Pøedseda�klubu
Karel�Roden
K.roden@gmail.com
Pøedseda�rady
plemenné�knihy
RNDr.�Martin Tichý
777822970
tich@seznam.cz
Èlenové�rady�PK
Karel�Roden
Iva�Zezulková
Ing.�Miloš�Šedivý
Luboš��ïárský

Dexter�ke�ka�dé�chalupì
Jedná�se�o�jedno�z�nejstarších�evropských�plemen,
jeho��historie�sahá�a��do�doby�kamenné.
Svou�skromností,�nenároèností�a�povahou�patøí�mezi
nejmodernìjší�skot�naší�doby.
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Zemědělský svaz ČR sdružuje zemědělce a odbytové
organizace, usiluje o rozvoj zemědělství a venkova, pomáhá
členům v jejich rozvoji, věnuje se propagačně-vzdělávacím
aktivitám a své úsilí zaměřuje na posilování respektu
veřejnosti k zemědělství.
Zemědělský svaz ČR, Hybernská 38, 110 00 Praha 1, tel.: +420 226 211 000,
E-mail: info@zscr.cz, www.zscr.cz, www.facebook.com/zscrCZ
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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
54
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Časopis

pro milovníky zahrad

V PRODEJI
KAŽDÝ
MĚSÍC

ŠIROKÁ
NABÍDKA
SPECIÁLŮ

ČASOPIS NAŠE KRÁSNÁ ZAHRADA + SPECIÁLY K DOSTÁNÍ NA
WWW.PREDPLATSI.CZ NEBO NA TEL. 225 985 200
FACEBOOK.COM/NASEKRASNAZAHRADA
#NASEKRASNAZAHRADA
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W W W. N A S E K R A S N A Z A H R A D A . C Z

Váš dodavatel technologií

DeLaval

038529

NEJMODERNĚJŠÍ A NEJKVALITNĚJŠÍ VÝROBKY PRO VAŠI FARMU

Wilsonova 832,
Soběslav
392 01
www.moso.cz
info@moso.cz
http://shop.moso.cz/

+420 775 659 204
57
038529.indd 1

23.11.2017 15:06:19
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Půjčíme Vám na ten, který
Vám nejlépe padne do ruky.
Přijďte se seznámit s jedinečnou nabídkou
financování nákupu zemědělské techniky.
Naši expozici najdete v pavilonu T1.
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www.agroportal24h.cz
aktuality reportáže fotogalerie videa
Internetová stránka Agroportal24h.cz byla
založena v roce 2011. Jejím posláním je
informovat čtenáře o novinkách v oblasti
zemědělské techniky.
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TractorMaster.
Dobrý farmář dá své práci
vždy něco navíc.
Díky vášni a nadšení pro práci jsou farmáři na poli, dokud nesklidí
všechnu úrodu pod střechu. A naši inženýři ve vývojovém centru
jsou na tom podobně. Dělají vše pro to, aby naše pneumatiky sloužily
v každém terénu, bez ohledu na počasí. Inovativní technologie kostry
N.flex s moderní konstrukcí patky a pokročilá technologie zubů
dezénu D.fine nás odlišují od standardních zemědělských pneumatik.
I díky našim odolným pneumatikám toho farmáři zvládnou více!
Engineered
for Efficiency

S láskou k půdě: vysoce výkonné zemědělské pneumatiky.
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22.–27. 8. 2019
VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, V.V.I.

vás zve na OCHUTNÁVKY
výsledků výzkumu
Bezlepkového piva Ferdinand
Kokosových produktů Sense Coco
Bezlepkového pečiva z Bezlepkové Pekárny Liška
Ovocných a zeleninových šťáv UGO

Najdete nás vedle pavilonu T1, stánek 402
CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ NABÍZÍ:
Odborné poradenství pro malé a střední firmy a podniky
Konzultace a servis v oblasti využití národních i evropských dotací
Zavádění inovací a nových technologií do praxe
Konzultace zdarma:
Ing. Jiří Trnka – 773 738 971
Mgr. Helena Kavanová – 737 287 024
www.vupp.cz | www.ctt.vupp.cz | www.potravinybezlepku.cz
CTT bylo otevřeno v únoru 2017 v rámci projektu
Zřízení centra transferu technologií v rámci VÚPP,
v.v.i., CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

65

sle
vu

ro
de
j

ně

a

10
n %

ku
p
up o
vp n
ná
k

na

Švédské
pracovní oděvy,
obuv a nářadí
Moderní odolné vybavení
pro profíky i kutily ve velké
prodejně naproti Výstavišti
České Budějovice.

„Kaplička“

Výstaviště
Hlavní brána 1

kov
a

P

třída

A. Sovy

Su

Husova

Brno

Řípská 1142/20a,
areál SPMB, 627 00
Brno - Slatina
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Praha 9

Náchodská 2485/61,
Praha 9, 193 00
Horní Počernice

Ostrava

1. máje 3236/103,
areál IN PARK, 703 00
Ostrava - Vítkovice

České Budějovice
Husova třída 636/33a,
370 02 „U Kapličky“
České Budějovice

NEPLAŤTE ZA TO, CO MŮŽETE MÍT ZDARMA
Nabízíme komplexní služby pro zelenou energii získanou z obnovitelných zdrojů pro domácnost,
podnikání i samosprávu a pomoc se získáním dotace z národního programu Nová zelená úsporám.

fotovoltaická výroba elektřiny ∞ solární ohřev vody ∞ solární vytápění ∞ tepelná čerpadla
klimatizace ∞ rekuperační jednotky ∞ řešení pro elektro mobilitu
projektování - návrh na míru, energetické poradenství, příprava a zpracování technické dokumentace
finacování - asistence při získání dotací z programu Nová zelená úsporám až do výše 170 000 Kč,
zajištění financování
montáž - profesionální instalace, záruční a pozáruční servis, odborné posudky a revize
Jsme schopni zajistit vyřízení externí dotace z programu Nová zelená úsporám i pro montážní firmy
a jejich zákazníky.

Poskytovatel energetických řešení SUNMANDER:
T.W.I. spol. s r.o. • Mnichov 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem

+420 554 751 985
+420 554 725 372
67
www.twi.cz • www.sunmander.cz
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To je SCHAUMANN!
Výzkum a vývoj – Inovativní řešení – Poradenství

minerální a doplňková krmiva

osivo travních směsí

biologické konzervanty,
probiotika, krmné kyseliny

jedinečné vlastní účinné látky

Najdete nás na venkovní ploše č. 401
(mezi vstupní branou č. 3 a pavilonem Z).

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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
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SEZNAM
VYSTAVOVATELŮ
A OBCHODNÍKŮ
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Seznam vystavovatelů
“AGRO-LA”, spol. s r.o.
Jindřichův Hradec - Jindřichův
Hradec III
zákys, jogurt - Klasa /
Regionální potravina
T1
AB Bor, s.r.o.
Bor
masné výrobky - Regionální
potravina
T1
Acoustic solution s.r.o.
Čaková
kované zahradní nářadí
317

AC-T servis, spol. s r.o.
Praha - Horní Počernice
Profi-odevy.cz dodávají
pracovní oblečení světově
renomovaných značek
Snickers Workwear a Pfanner,
a také dokonalé ruční nářadí
Hultafors. Vše si můžete
vyzkoušet také v prodejně v
Českých Budějovicích
309
AG servis - zemědělská
technika s.r.o.
Třešť
zem. technika RAUCH,
KRONE, LEMKEN, CASE
510

Agentura pro podnikání a
inovace
Praha - Nové Město
Agentura pro podnikání a
inovace (API) je příspěvková
organizace zřizovaná MPO. Je
zprostředkujícím subjektem
pro dotační programy
Operačního programu
Podnikání a inovace pro
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konkurenceschopnost (OP
PIK) 2014-2020 zaměřeného
na rozvoj zpracovatelského
průmyslu. API administruje
žádosti o dotace a poskytuje
informační a konzultační
servis. Více informací najdete
na: www.agentura-api.org .
B1
AGETE, s.r.o.
Lišov
výhradní dovozce strojů
TRIOLET a TANCO
112
AGRAFA s.r.o.
Horní Slavkov
údržba TTP, přepravní
technika WESTERN,
obloukové haly
702, 704
AGRALL zemědělská
technika a.s.
Bantice
zemědělská technika
T1
Agrární komora České
republiky
Praha 10
prezentace AK ČR, seminář
R1, Z
AGRICO s.r.o.
Třeboň - Třeboň II
kompletní dodávky techniky
pro živočišnou výrobu
T2
AGRIIMPORT PLZEŇ, s.r.o.
Líté
lesní frézy, mulčovače,
štěpkovače, lan. navijáky,
hydr.ruka
317

postřikovače, drenážní čističe
501
Agritec Plant Research
s.r.o.
Šumperk
zemědělský výzkum,
šlechtění, poradenství, služby
pro zemědělství
T1
AGRITEC, výzkum,
šlechtění a služby, s.r.o.
Šumperk
zemědělský výzkum,
šlechtění, poradenství, služby
pro zemědělství
T1

AGRO - Měřín, a.s.
Měřín
Skupina AGROMĚŘÍN
zpracovává vlastní
zemědělskou produkci
T1
AGRO - Měřín, obchodní
společnost, s.r.o.
Měřín
zpracovatel hovězího a
vepřového masa
T1
AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Zlatníky-Hodkovice Hodkovice
mražená zelenina - Regionální
potravina / Klasa
mrazírenský program
T1, R1

AgriMachines SE
Praha - Vršovice
101

AGRO Jesenice u Prahy
a.s.
Zlatníky-Hodkovice Hodkovice
R1

AGRIO MZS s.r.o.
Křemže
profesionální polní

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

Seznam vystavovatelů
škvarkové tyčinky
317
AGROBASE, a.s.
Praha - Nové Město
informační noviny AK ČR a
členstva
R1
AGROECOPOWER LIMITED
- pobočka
Praha - Žižkov
optimalizace výkonu
zemědělské techniky
218
AGROFERT, a.s.
Praha 4
prezentace potravinářů
Agrofertu
T1, 112, 114
AGROING BRNO s.r.o.
Brno - Židenice
skladování a posklizňová
úprava, vks.
306
Agrokom-tech BRYSS s.r.o.
Velký Týnec
AT-BRYSS partner obcím,
lesům a půdě
103
AGROMECHANIKA v.o.s.
Lhenice
kotle, kamna
317
AGROMEX s.r.o.
Modletice
dodavatel špičkové
zemědělské techniky
116, 100
Agroservis Sedláček, s.r.o.
Brno - Pisárky
prodej použité a předváděcí
techniky CLAAS
116
Agrospoj s.r.o.
Praha - Holešovice
vydavatelství
102

AgroStar cisterny s.r.o.
Velká Bíteš
výroba automobil. a
kontejnerových cisternových
nástaveb
114
AGROSTROJ Pelhřimov a.s.
Pelhřimov
mulčovače, žací stroje, čelní
nakladače + nářadí
108
Agroteam CZ s.r.o.
České Budějovice
dotační poradenství
502
AGROTECHNIKA Vaněk
s.r.o.
Praha - Vokovice
prodej zemědělské a lesní
techniky, ND.
505
Agrotest fyto, s.r.o.
Kroměříž
zemědělský výzkum,
šlechtění, poradenství, služby
pro zemědělství
T1
Agrotrans Otice s.r.o.
Štáblovice
prodej a servis zemědělské
techniky
317
AGROTRANS spol. s r.o.
Vítkovice v Krkonoších
Víchová nad Jizerou
potřeby a zařízení pro chov zvířat
405
AGROVO CZ s.r.o.
Praha - Smíchov
dovozce dopravní techniky
WIELTON AGRO
108
Agrowest a.s.
Plzeň - Východní Předměstí
zemědělská, komunální,
zahradní technika
511

AGROZET České
Budějovice, a.s.
České Budějovice - České
Budějovice 4
zahradní technika,
zemědělská technika
303, 501, 511, 512
AHProfi s.r.o.
Plzeň
dílenské vybavení, ruční
nářadí
317
AKP spol. s r.o.
Brno - Černovice
kompletní servis v
postřikovačích, levné ND
508
Alena Janků
Mírová pod Kozákovem
české granáty, vltavíny
H
Alena Lukešová
Příbram - Příbram V-Zdaboř
obrazy na dřevě, obrazová
trička
R1
Aleš Kroupa - Hravé peklo
Bernartice
www.hravepeklo.cz
117
ALFA PROFI s.r.o.
Brno
prodej a servis lesnické
techniky
506, 201
ALM centrum s.r.o.
Vizovice
šlechtitelský program v chovu
skotu a prasat
405
ALPA, a.s.
Velké Meziříčí
masážní přípravky a tělová
kosmetika
302
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Seznam vystavovatelů
ALUKOV a.s.
Orel
zastřešení bazénů, vířivek,
zimní zahrady
104

ARROW-AGRI s.r.o.
Planá nad Lužnicí - Strkov
prodej a servis zemědělské
techniky
109

ALWECO s.r.o.
Senetářov
zařízení stájí a pastvin
410

Aociace malých a středních
podnikatelů
Praha - Karlín
prezentace AMSP
T2

AMITY International spol.
s r.o.
Praha - Stodůlky
kachlové sloupky české
výroby
411
Amylon, a.s.
Havlíčkův Brod
bramborové směsi - Klasa/Bio,
tradiční český výrobce
sypkých směsí na vaření a
pečení
T1, B4
Andreas STIHL, spol. s r. o.
Modřice
lesní a zahradní technika pro
profes. i hobby uživatele
213
Anos s.r.o. - teplá podlaha
Kúty
inteligentní podlahové topení
B1
Apis - zateplování oken,
s.r.o.
Kroměříž
renovace a zateplení
původních oken, dveří
317
AQUASAR
Čakov
fyzikální úpravna vody a
ostranění vodního kamene
B1
ARBO, spol. s r.o.
Klatovy - Klatovy II
prodej zemědělské techniky
New Holand
215
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ASTIP Servis s.r.o.
Brno - Kohoutovice
záložní zdroje
Z
Atmosan s.r.o.
Horažďovice
B1
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o.
Vodňany - Vodňany II
autorizovaný prodejce vozů
ŠKODA
305
AUTO VINKLER, s.r.o.
Písek
Jediný autorizovaný dealer
FORD v Písku
506
AVENTA CZ, s.r.o.
Otvice
Otvické lupínky solené
T1
Avistech s.r.o.
Netřebice
kolové multifunkční nakladače
- stavebnictví, zemědělství,
206
B&F - výroba
chovatelských potřeb,
s.r.o.
Sokoleč
česká výroba obojků a
vodítek
411
B&M AUTO PÍSEK s.r.o.
Písek - Pražské Předměstí
prodej vozů Lada

411
BALTYRE, s.r.o.
Beluša
velkoobchod pneumatik
213
BANNER s.r.o.
Sezimovo Ústí I.
oděvy pro lesníky, myslivce,
do přírody
R1
Bárny agro s.r.o.
Dolní Čermná
traktory, zem. technika Ursus,
Sipma
301
Baumit, spol. s r.o.
Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav
přední český výrobce
stavebních materiálů vysoké
kvality
208
Belarus-traktor.cz s.r.o.
Klíčany
traktory Belarus
116
Bellinni s.r.o.
Praha - Nové Město
chia kaše - Klasa
T1
BENEKOVterm s.r.o.
Horní Benešov
automatické kotle na tuhá
paliva
B1
Benycargo s.r.o.
Praha - Staré Město
výrobce pracovních
elektrických tříkolek z
Vysočiny
401
Beskyd Fryčovice, a.s.
Fryčovice
zpracovatel brambor, zeleniny
a hlívy
T1

Seznam vystavovatelů
BEST - COVER s.r.o.
Hořepník
zemědělské stavby a
technologie
410

B4
Bohemia Olej s.r.o.
Praha - Stodůlky
oleje - Regionální potravina/Bio
T1

Celostátní síť pro venkov
Praha - Nové Město
prezentace programu rozvoje
venkova
T1

BILLA spol. s r.o.
Říčany u Prahy
prezentace při AK ČR
R1

BOHEMILK, a.s.
Opočno
prezentace firmy při PK ČR
T1

CERASUS BOHEMIA s.r.o.
Praha - Břevnov
minipivovar
310

Biogas Bohemia spol. s r.o.
Petráveč
lisované oleje - Klasa /
Regionální potravina
T1

BONECO a.s.
Praha - Podolí
prezentace firmy při PK ČR
T1

CERIA,s.r.o.
Brno - Stránice
unikátní produktová řada
Hraška a Mahá koření
B4

Biochar Foundation,
nadační fond
Zlín
prezentace výroby a použití
BIOUHLU
411
Biomedica, spol. s r.o.
Praha - Jinonice
bylinná masážní kosmetika,
doplňky stravy
B4
BIOPOL paints s.r.o.
Okřínek
výrobce ekologických
nátěrových hmot
B1
BitterMan s.r.o.
Praha - Veleslavín
domácí potřeby, uzeniny
B4, 202, 204
Blanka Aulichová
Hronov
oděvy pro myslivce
R3
Blatenská ryba, spol. s r.o.
Blatná
producent ryb a rybích výrobků
R3, B4
BLEX, a.s.
Karlovy Vary - Stará Role
tradiční výrobce kuchyňského
zboží

BORGA s.r.o.
Popůvky
ocelové montované haly na
míru
317
Budějovický Budvar,
národní podnik, Budweiser
Budvar, National
Corporation, Budweiser
Budvar, Entreprise
Nationale
České Budějovice
Prezentace firmy při PK ČR
T1

Cernin s.r.o.
Budišov nad Budišovkou
výroba a prodej krmných
vozů, mobilních kompostáren,
pojízdn
306
CGfoods velkoobchod čaje
a kávy
Brno - Žabovřesky
široká nabídka kvalitních čajů
a kávy z různých koutů světa
B4

BulKo, s.r.o.
Dobřichov
český česnek - jsme pěstitelé
B4, 317

CIME, s.r.o.
Pelhřimov
prodej, servis zem.,
stavebních komunálních strojů
301

Bystroň - Integrace s.r.o.
Jarcová
výroba lesní a zemědělské
techniky
317

CIUR a.s.
Praha - Staré Město
výroba tepelné izolace
CLIMATIZER PLUS
301

CARLA spol. s r.o.
Dvůr Králové nad Labem
prezentace firmy při PK ČR
T1

ContiTrade Services s.r.o.
Otrokovice
provozovatel servisní sítě
BestDrive
101

CATERINGSERVIS - BS s.r.o.
České Budějovice
teplé občerstvení
117, 317, 220, 209, 302,
303, 202, AK25, AK26,
AK27, AK28, Pivovarská
zahrada

COOPERATIV s.r.o.
Praha - Modřany
sklolaminátová sila, šnekové
a spirálové dopravníky,
technika výkrmu drůbeže
213
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Seznam vystavovatelů
CORAX Trading s.r.o.
Kaplice
sušené maso - Regionální
potravina
T1

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Praha - Suchdol
Veřejná vysoká škola
T2

CROY s.r.o.
Rakovník - Rakovník II
autoriz. zástupce Daimler A.G
pro Mercedes Benz Unimog
v ČR
107

Česko-izraelská smíšená
obchodní komora
Praha - Nové Město
partnerství ČISOK Konference o vodě
Z

CZ FRUIT, odbytové
družstvo
Praha - Veleslavín
jablka, švestky - Regionální
potravina / Klasa
T1

Českomoravská
drůbežářská unie, o.s.
Praha 9
Česká vejce
R1

CZ SCREEN s.r.o.
Žebrák
výroba vibračních a
bubnových třídičů vlastní
konstrukce
206
CZECH NEWS CENTER a.s.
Praha - Holešovice
deník Blesk
101
Česká akademie
zemědělských věd, (ČAZV)
Praha - Nové Město
prezentace na AK ČR
R1
Česká platforma pro
fenotypizaci rostlin
seminář Integrace nových
metod
Z
Česká pojišťovna a.s.
Praha - Nové Město
pojištění zemědělců
R1
Česká pojišťovna a.s.
Praha - Nové Město
pojištění v oblasti
zemědělství, lesnictví,
ovocnářství
T1
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David Koudelka
České Budějovice - České
Budějovice 3
prodej a servis pneu a disků
agro
203
David Stránský - Kavárna
na cestě
Soběslav
výběrová káva, vlastní
bylinné čaje, domácí limonády
401
DAVO CAR, s.r.o.
Praha - Malešice
autobazar
100

Českomoravská
myslivecká jednota, z.s.
Praha - Nové Město
prezentace ČMMJ
R1

DELTA-ML, s.r.o.
Štiavnické Bane
výrobní strojírenská
společnost
Z

Český svaz chovatelů, z.s.,
Základní organizace České
Budějovice 8 - holubi
České Budějovice
výstava drobného zvířectva
D

DL cord s.r.o.
České Budějovice - České
Budějovice 4
prodej a výroba chladičů,
zakázková výroba
B1

Český svaz včelařů, z.s.,
okresní organizace České
Budějovice
Hrdějovice
Český svaz včelařů
R1

DOTin s.r.o.
České Budějovice - České
Budějovice 6
dotační poradenství, seminář
502, D5

DAKR spol. s r.o.
Hranice - Hranice I-město
český výrobce zahradní
techniky
104
Dalibor Hromčík
Nivnice
medovina
218
DAŇHEL AGRO a.s.
Divišov
prodej a servis zemědělské
techniky
509, 100

Driml s.r.o.
Brno - Brno-město
farmářské potřeby, dojení,
zpracov. mléka
312
Družstvo OZC Jizera
Předměřice nad Jizerou
prezentace firmy při PK ČR
T1
DSP Engineering s. r. o.
Dašice
prodej sklolaminátových
cisteren Zunhammer
213

Seznam vystavovatelů
DUPI obch. spol.s r.o.
České Budějovice
kamna a krby
312
DXN INTERNATIONAL CZ
s.r.o.
Brno - Jundrov
H

Energy Adventure s.r.o.
Praha - Žižkov
nákladní e-tříkolky a
e-koloběžky
410
ENERGY CZECH REPUBLIC
a.s.
Praha - Troja
Výrobce a distributor
přírodních doplňků stravy
B4

E.ON Energie, a.s.
České Budějovice
fotovoltaika,vytápění,
dodávka energií
T1

ENVI-PUR, s.r.o.
Praha - Dejvice
domovní čistírny odpadních
vod
103

E-agro s.r.o.
Rakovník - Rakovník II
nádrže a výdejní systémy
pro skladování nafty, ADBlue,
oleje
206

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

Eduard Škvára
Obecnice
ohradníky pro zvířata
312

EUROFIT Prosperity s.r.o.
Brno - Žabovřesky
japonské nože z damascénské
oceli Yaxell
B4

efko cz s.r.o.
Veselí nad Lužnicí - Veselí nad
Lužnicí II
křen, moravské okurky Klasa / Bio
T1
efko cz s.r.o.
Veselí nad Lužnicí - Veselí nad
Lužnicí II
prezentace firmy při PK ČR
T1
EKOBAK s.r.o.
Praha - Černý Most
bioenzymy do septiků,
žump,ČOV, zahradních jezírek
201
EKOCIS, spol. s r.o.
Bubovice
výroba čistíren vod, nádrží,
bazenů
104

EUROGREEN CZ s.r.o.
Jiřetín pod Jedlovou
dovozce značek ISEKI, OREC,
Zemmler a Polaris-Groupil
103
Europlant šlechtitelská
spol. s r.o.
Praha - Horní Počernice
sadbové a konzumní
brambory
T1
Eurotest s.r.o.
Staré Hodějovice
výrobky pro zdravý spánek,
spací systémy a postele
B1
Eva Sedláková
Šošůvka
kozí speciality - Regionální
potravina

T1
Eva Veselá
Otročín
makovec, cukr. výrobky Regionální potravina
T1
F & L plazma s.r.o.
Vlkov
hliníkové brány a ploty za
férové ceny
303
FABIO PRODUKT spol. s r.o.
Holín
oleje - Regionální potravina/Klasa
T1
Fajna pasta s.r.o.
Frenštát pod Radhoštěm
těstoviny - Regionální
potravina
T1
FaKOPA s.r.o.
Děčín V-Rozbělesy
teakový nábytek
317
FAREGA s.r.o.
Praha - Vinohrady
prodej koupacích sudů a
severských saun
404
Farma Besednice s.r.o.
Borovany
Safari resort
303
FARMERS spol. s r.o.
Trutnov - Poříčí
zauzený sýr - Klasa
T1
FarmFacts GmbH
Pfarrkirchen
moderní softwarové a
systémové řešení pro
zemědělství
301
FARMTEC a.s.
Jistebnice
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Seznam vystavovatelů
komplexní služby při
investicích
403
Fast Agri s.r.o.
Boršov nad Vltavou
dopravní a manipulační zem.
technika
304
FIDES AGRO, spol. s r.o.
Šardice
minerální,vitamínové, mléčné
krmné směsi
T2
Filtryeshop.cz, s.r.o.
Praha - Stodůlky
mobilní ochlazovače vzduchu
4v1
B1
FleetCom s.r.o.
Praha - Braník
topenářská firma - Kotlíkové
dotace
317
Force energy s.r.o.
Praha - Vysočany
energetická řešení pro domy i
komerční objekty
B1
FORMAT 1 spol. s r.o.
Křenovice
váhy, vážení, plašiče myší,
kun, potkanů, lapače hmyzu
B1
František Cáb, DiS.
Bruntál
dárkové balení a degustace
slivovice
209, 402, 308
FRONIUS Česká republika
s.r.o.
Český Krumlov - Domoradice
stroje a příslušenství pro
svařování elektrickým
obloukem
B1
G4R s.r.o.
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České Budějovice - České
Budějovice 2
prodej manipulační techniky
POLARIS, CF MOTO
508
Galaxie spol. s r.o.
Praha - Žižkov
pekařství, cukrářství
309
Galmet Sp. z o.o. Sp. K.
Glubczyce
317
GARNEA a.s.
Neplachov
Výhradní dovozce zemědělské
techniky
DEUTZ-FAHR a stavební
techniky DOOSAN
214
GASTRO & ART Brno s.r.o.
Brno - Veveří
čepujeme pivo z minipivovaru
Valášek
B4
GASTRO PRODUCTION s.r.o.
Kamenný Újezd
prezentace firmy
B1
GOSPODARSTWO ROLNE
EDEN
66-500 Dlugie, Strzelce
Krajeňskie
lilie
312, 406
GOSPODARSTWO ROLNE J.
M. Mrowiec
43-523 Pruchna, Polska
cibuloviny - lilie
404, 401
GreenMech, s.r.o.
Bořetice
štěpkovače, štípače, bubnové
pily, zametače
301
Gregor a syn, s.r.o.
Tábor - Čekanice

prodej zemědělské, lesní,
komunální a dopravní
techniky
100, 107
HANZEL PRODUKCJA
OBUWIA S.C.
34-471 Ludzmierz
obuv pro myslivce
R1
HBT WELD s.r.o.
České Budějovice
prodej, servis a půjčovna
svářecí techniky
B1
HELUZ cihlářský průmysl
v.o.s.
Dolní Bukovsko
kompletní cihlový systém,
pasívní dům Heluz Triumf
409
HEMP PRODUCTION CZ,
s.r.o.
Chraštice
zpracování semen a oleje
konopí
B4
Hobbytec CZ s.r.o.
Tehovec
vybavení pro Váš dům a
zahradu
305
HOLLANDIA Karlovy Vary,
s.r.o.
Klášterec nad Ohří - Miřetice
u Klášterce nad Ohří
prezentace regionálních
výrobců
T1
Hravé peklo
Písek - Budějovické Předměstí
doprovodný program
117
Humpolecké strojírny
Humpolec, a.s.
Humpolec
čelní nakladače + nářadí
108

Seznam vystavovatelů
CHOVSERVIS a.s., div.
TORO Hlavečník
Hradec Králové - Slezské
Předměstí
výrobce uzenářských specialit
T1
Chutná hezky. Jihočesky
České Budějovice
prezentace RAK Jihočeského
kraje
R1
IDC - FOOD, s.r.o.
Holohlavy
prezentace firmy při PK ČR
T1
IMOBA, a.s.
Praha - Chodov
prezentace firmy
B4
Imperium Gurmanum
s.r.o.
Brno - Štýřice
bylinky, koření, kořenící směsi
311, 317
Ing. Dagmar Dušková
Červená Lhota
sýry - Regionální potravina
T1
Ing. Josef Elis
Velké Meziříčí
pečivo - Regionální potravina
T1
Ing. Karel Rank
Slaný - Kvíc
prodej zemědělské techniky
New Holland
215
Ing. Peter Kudláč APIMED
Dolná Krupá
výroba a prodej prémiových
medovin
B4
Intabo
Tábor
Noro, Gruber, Nilfisk, Prive,

Agrex, Petkus, Silotec
303

413

INTERFORST CZ s.r.o.
Prostějov
navijáky, štípačky, přibližování
dřeva
116

Jan Becher - Karlovarská
Becherovka, a.s.
Karlovy Vary
prezentace regionálních
výrobců
T1

INTERIER - Jaroslav Vlach
Brandýs nad Labem
rybařina - pruty, navijáky,
vlasce atd.
R3

Jan Černohorský
Tábor
med, medovina, svíčka a
kosmetika ze včelích produktů
310

INTERLACTO, spol. s r.o.
Praha - Vinohrady
prezentace firmy při PK ČR
T1

Jan Kakos
Radostná pod Kozákovem
marmelády a džemy Regionální potravina
T1

IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
Polná
foukaná minerální tepelná
vata
317
iSchweizer marketing
s.r.o.
Hodonín
trdelník, káva, přírodní
produkty, logické hry
311, 312, 303, 402, 204
Iva Navrkalová
Třebíč - Horka-Domky
džemy - Regionální potravina
T1
IZOTRADE s.r.o.
Praha 6
zateplení objektů foukanou
tepelnou izolací
B1
J + M FALCON, s.r.o.
Kladno - Švermov
výrobci přírodních produktů,
ostropestřec mariánský, soli
308
Jamenská a.s.
Jamné nad Orlicí
výroba a prodej doplňk.
minerálních lizů, krmná sůl,
granulované seno

Jan Záhorka
Truskovice
pivo - Regionální potravina
T1
JANO -Novotný Jaroslav
Praha - Záběhlice
autopotahy, autodoplňky
406
Jarmen-Pro s.r.o.
Hodonín
elektronické výcvikové
obojky, GPS pro psy, chov.
pomůcky
405
Jaroslav Cankař a syn
ATMOS
Bělá pod Bezdězem
zplynovací kotle na tuhá
paliva
213
Jaroslav Vestfál
Cerekvice nad Bystřicí
pravé ručně vyráběné Hořické
trubičky a trdelníky od Matěje
204, 117, 218, B4
Jaroslav Vlachynský
Uherský Brod
lázeňské oplatky Luhačovice
218, 220
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Seznam vystavovatelů
Jaroslava Fojtíková
Havířov - Město
zeleninová bašta - Regionální
potravina / Klasa
T1

Onďase
Dolní Habartice
celozrnný chléb dle vlastní
receptury
T1

KAINDL - Jan Macháček
Tvarožná
výhradní zastoupení firmy
Kaindl nářadí, káva
311

JH SOLAR s.r.o.
Plavsko
ekologické zdroje vytápění
B1

Jiří Svoboda
Praha - Chodov
410, 303, 406

KAMENICTVÍ JATVAR
VELEŠÍN
Velešín
zakázková výroba z
přírodního a technického
kamene
306

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích
České Budějovice - České
Budějovice 2
prezentace JČU České
Budějovice
R3
Jihočeský chovatel a.s.
České Budějovice - České
Budějovice 3
prezentace svazu
D, D1, D3, 405
Jihočeský kraj
České Budějovice - České
Budějovice 7
prezentace jihočeského kraje
T1, 303
Jirbo s.r.o.
Svatý Jiří
výroba a prodej štěpkovačů
za traktor
203
Jiří Beránek
Zlonice
produkty pro údržbu
motorové techniky
Z
Jiří Milisterfer
Strakonice - Přední Ptákovice
HUSQVARNA, AGADOS,AL-KO
306
Jiří Nekola
Horní Kněžeklady
dřevořezby - doprovodný
program
310
Jiří Ondečko - Pekařství u
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John Guest Czech s.r.o.
České Budějovice
plastové nástrčné spojovací
systémy
B1
Josef Pelant
Andělská Hora
prezentace regionálních
výrobců
T1
JSC Business Development
Agency and Microcredit
Company
Krasnoyarsk
B4
JSC KLEVER
ROSTOV-ON-DON
malá zemědělská
mechanizace Klever JSC
301
JUSTRA TREZORY, s.r.o.
Děčín - Děčín XII-Vilsnice
trezory na úschovu zbraní
R1
JV AGROTRADE s.r.o.
Tábor
dopravní technika WIELTON
AGRO
108
K V A R T O , spol. s r.o.
Bystřice
prodej zemědělské techniky
New Holland
215
K.B.T. PROFTECH s.r.o.
Beroun - Beroun-Město
zemědělská technika Kubota
210

KAND s.r.o.
Dobruška
kečup, omáčky, hořčice Klasa
T1
Karamelový sen s.r.o.
Český Krumlov - Horní Brána
karamel - Regionální
potravina
T1
Karlovarská Korunní s.r.o.
Stráž nad Ohří
prezentace regionálních
výrobců
T1
Karlovarská pekárna s.r.o.
Karlovy Vary - Rybáře
prezentace regionálních
výrobců
T1
Karlovarské uzeniny s.r.o.
Karlovy Vary - Rybáře
uzeniny - Regionální potravina
T1
Karlovarský kraj
Karlovy Vary - Dvory
prezentace vlastní značky
Dobrota Karlovarského kraje
T1
Kasalova pila, s.r.o.
Jindřichův Hradec - Jindřichův
Hradec II
dřevostavby a tesařské
konstrukce
208

Seznam vystavovatelů
KDS Sedlčany, nožířské
výrobní družstvo
Sedlčany
český výrobce nožířského
zboží
H
KETRIS, s.r.o.
Brno - Husovice
technologie pro živočišnou
výrobu
405
KOH-I-NOOR HARDTMUTH
Trade a.s.
Pelhřimov
školní, umělecké a kance
201
Kolomaki s.r.o.
Zlonice
výroba plastových nádrží,
sklepů a šacht
301
KomAgrartechnik s.r.o.
Marcelová
zemědělská technika
301
KONY trade, s.r.o.
Brno - Maloměřice
Husse - švédská krmiva pro
psy a kočky
410
Kostečka Group spol. s r. o.
Praha - Hlubočepy
tepelná čerpadla, úprava vody
B1
KOTLE EKO s.r.o.
Votice
automatické kotle, tepelná
čerpadla
218

Předměstí
technologická zařízení pro
chov drůbeže
T2

Verl
kypřič Quadro 460 pro mělké
i hluboké zpracování
503

Kozodoj zapsaný spolek
Karlovy Vary - Stará Role
prezentace regionálních
výrobců
T1

Lesnicko-dřevařská
komora České republiky
Kostelec nad Černými Lesy
prezentace při AK ČR
R1

Kraj Vysočina
Jihlava
propagace potravin
vyrobených v Kraji Vysočina
T1

Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové - Nový Hradec
Králové
prezentace Lesů České
republiky, s.p.
T2

Krajči plus s.r.o.
Slavičín
brambůrky - Klasa
T1
Krajské sdružení NS MAS
ČR Jihočeského kraje
Třeboň - Třeboň I
adaptace na klimatické změny
pomocí zelené infrastruktury
Z
Krakonošovy dobroty s.r.o.
Roztoky u Jilemnice
Krakonošovy dobroty
402
KRÄNZLE, spol. s r. o.
Karlovy Vary - Drahovice
velko i maloobchod s čistící a
úklidovou technikou
119
KVERNELAND GROUP
CZECH s.r.o.
Beroun - Beroun-Město
zemědělské závěsné stroje
210

KOVARSON s.r.o.
Vsetín
český výrobce kotlů a
přestaveb kotlů
317

LACRUM Velké Meziříčí,
s.r.o.
Velké Meziříčí
tradiční zpracovatel mléka z
Vysočiny
T1

KOVOBEL, výrobní družstvo
Domažlice - Bezděkovské

Landmaschinenfabrik
Köckerling GmbH

LINEA NIVNICE, a.s.
Nivnice
HELLO ovocné přesnídávky Klasa
T1
Liška servis
Bystřice
tepelná technika Ponast,
Verner - automat. kotle na
biomasu
309
LIVA Předslavice, spol. s
r.o.
Předslavice
technika na pícniny, traktory,
zpracování půdy
210, 100
LS KAMNA s.r.o.
Únice
kamna a grily nové generace
317
Luboš Jandejsek - SONIX
Studené
výroba kuchyňských potřeb zavařovací spony, krytky
B4
Luděk Boch
Příkrý
N.D. MF-70, TERA-VARIFortschrift
303
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Seznam vystavovatelů
LUKO, s.r.o.
Červený Kostelec
LUKO - tradiční český výrobce
košil
R1, 303
LuminarS.cz s.r.o.
Nový Malín
masožravé a jiné exotické
rostliny
406
LUMPARIO s.r.o.
Praha - Michle
přírodní kartáček
H
LUSIEN, s.r.o.
Petřvald
rostoucí nábytek pro děti ,
stoly, židle
B1
MADETA a. s.
České Budějovice - České
Budějovice 4
prezentace firmy při PK ČR
T1
MALCOM CZ s.r.o.
Beroun - Beroun-Závodí
prodejce komunální a lesnické
techniky
201
MANATECH CZ s.r.o.
Humpolec
prodej zemědělské a lesnické
techniky
107, 116
Marcel Gregor
Sobětuchy
med, medovina - Regionální
potravina
T1
Marie Dömeová
Hranice - Hranice I-město
vyčiněné ovčí kožešiny,
výrobky z ovčí vlny - deky
406
Marie Kuchařová
Kroměříž
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pracovní oděvy
704

filtrace vody
202

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

Michal Novotný - RENAPUR
Praha - Krč
RENAPUR - přírodní
prostředky na údržbu a
impregnaci koženého zboží
317

Marta Nádeníčková
Litultovice
prodej hodin a doplňků s
danou tématikou
R3
MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
Praha - Lhotka
prezentace firmy při PK ČR
T1
MATHEO s.r.o.
České Budějovice - České
Budějovice 2
káva, dopňkový prodej
119, 206, 303, 219, 209,
311, 317, 302

Michal Strakoš
Hlučín
zahradní nůžky a nářadí
317, 202
Michala Zdrubecká
Rájec-Jestřebí
kozí speciality - Regionální
potravina
T1
Ministerstvo zemědělství
Nové Město
Seminář Brazílie 23.8.2019
Z

MAUZ - výroba s.r.o.
České Budějovice
masné výrobky - Regionální
potravina
T1

Ministerstvo zemědělství
Nové Město
Proexportní seminář
Ministerstva zemědělství
Z

Mendelova univerzita v
Brně
Brno - Černá Pole
vysoká škola založená v roce
1919
R3

Ministerstvo zemědělství
Nové Město
seminář Kazachstán
Z

MgA. Vlasta Elmerová
Praha - Radotín
paštiky - Regionální potravina
T1
MGM a.s.
Holešov
výrobce tažených
postřikovačů MGM, obchodní
zastoupení
102
Mgr. Olga Černá - Úpravny
vody
Milín
chem. a magnet. úprava a

Ministerstvo zemědělství
České republiky
Praha - Nové Město
MZE je ústředním
orgánem státní správy pro
zeměmědělství
T1, 117
Mirel Vratimov a.s.
Vratimov
potravinová fólie Fresh´n´Roll
s řezačkou
B4
Miroslav Hloušek
Hradec Králové - Třebeš
léčebná kosmetika, konopné
výrobky, čaje

Seznam vystavovatelů
H
Miroslav Švec
Písek - Pražské Předměstí
modely zemědělské techniky
301
Mobilmont s.r.o.
České Budějovice - České
Budějovice 2
manipulační technika
201
Möller, s.r.o.
Staré Město
ventilace, topení, chlazení,
pračky vzduchu
T2

polodrahokamů
H
Narex s.r.o.
Česká Lípa
české elektronářadí
inspirované kutily
401

MOREAU AGRI, spol. s r.o.
Brno - Židenice
zemědělská technika
306
MOSKITO s.r.o.
Praha - Žižkov
španělské kuchyňské nože
ARCOS, olivové oleje, Sangria
308

Váš dodavatel technologií

DeLaval

Národní hřebčín Kladruby
nad Labem
Kladruby nad Labem
prezentace hřebčína
405
Nissan Sales CEE Kft. organizační složka
Praha - Krč
310

NEJMODERNĚJŠÍ A NEJKVALITNĚJŠÍ VÝROBKY PRO VAŠI FARMU

MONETA Money Bank, a.s.
Praha - Michle
kompletní nabídka osobních
i podnikatelských bank.
produktů
T1
Moravia Lacto a.s.
Jihlava
mlékárenské výrobky
R1

038529

MOSO s.r.o.
Soběslav
technologie a dojící robot
DELAVAL
317

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
České Budějovice -Wilsonova
České
832,
Soběslav
Budějovice 3
392 01
www.moso.cz
špičková japonská zahradní
info@moso.cz
http://shop.moso.cz/
technika, bubnové sekačky
+420 775 659 204
402
038529.indd 1
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Mráz Agro CZ, s.r.o.
Blatná
dodavatel krmiv, obchod s
komoditami
T1
N&N KOŠÁTKY s.r.o.
Kropáčova Vrutice
akreditovaný dovozce strojů
SAMASZ, SIPMA, UMEGA,
MEPROZET
101

MOREAU AGRI VYSOČINA,
spol. s r.o.
Nové Město na Moravě
MANITOU, ZETOR, JOSKIN,
TATRA, HITACHI
306

N+P PROFI s.r.o.
Praha - Smíchov
výhradní dovozce traktorů
Branson
101
Naděžda Havlová
Žatec
náramky a náhrdelníky z

NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s.
Měřín
výrobce vín výhradně z
moravských hroznů
T1
NOVITERA, a.s.
Karlovy Vary
automatické kotle na tuhá
paliva
401
OK GROUP a.s.
Brno - Královo Pole
pojišťovací makléř
502
Okresní agrární komora
Most
Most - Velebudice
poradenství v oblasti rozvoje
zemědělství a venkova
T1
Okresní agrární komora
Třebíč
Třebíč 1
prezentace OAK Třebíč na
stánku Kraje Vysočina
T1
OLMIX GmbH
Saarbruecken
biostimulanty pro RV a ŽV
Z
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Seznam vystavovatelů
OPaLL-AGRI, s. r. o.
Dolní Životice
výrobce zemědělských strojů
213
OSEVA vývoj a výzkum
s.r.o.
Zubří
zemědělský výzkum,
šlechtění, poradenství, služby
pro zeměd.
T1
Ovocnářská unie České
republiky, z.s.
Holovousy
profesní svaz pěstitelů ovoce
T1
OWIT Consulting
České Budějovice - České
Budějovice 6
imigrační a vízová řešení,
zaměstnávání cizinců
B1
P & L, spol. s r.o.
Biskupice
zemědělská, lesní a
komunální technka
504
Paprika Meisl
Kyjov
velkoplodé papriky Bajka,
Meika
301
PARMA servis s.r.o.
České Budějovice - České
Budějovice 4
výroba a prodej
zemědělských vozidel a
nástaveb
114
Pavel Nejedlo
Lovčice
cibuloviny, trvalky
406
Pavel Procházka,
soukromý zemědělec
Němčičky
výrobce burčáku a pěstitel

84

ovoce
310
Pavel Šimík
Zlín
medovina, včelí produkty,
lázeňské oplatky
303
PEKASS a.s.
Praha - Uhříněves
oficiální přímé zastoupení JCB
v ČR
108
PENAM, a.s.
Brno - Zábrdovice
prezentace firmy při PK ČR
T1
Penny Market s.r.o.
Radonice
R1

Pharmind Corporation
s.r.o.
Praha - Vršovice
ovocné tyčinky 100% z
ovoce, čistě přírodní složení
B4
PILA MARTINICE s.r.o.
Březnice - Martinice
zemědělské stavby
211
Pivovar Hulvát
Truskovice
Pivovar Hulvát
R1
PIVOVAR KOCOUR
VARNSDORF s.r.o.
Varnsdorf
Ležák - tradiční český ležák
zlatavé barvy
T1

PERAGRO Přísečná s.r.o.
Přísečná
MASSEY FERGUSON,
KVERNELAND, KÜHN
108
Pest Control Chemical
s.r.o.
Praha - Žižkov
energetická krmiva pro
zvířata
317
Petr Novotný - Farma u
Petra - myslivost
Snědovice
myslivecké oblečení a doplňky
pro myslivce a rybáře
309

Pivovar Samson a.s.
Praha - Chodov
prezentace pivovaru Samson
T1
Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický fond
Praha 8
prezentace PGRLF
T1

Petrojet Trade s.r.o.
Rakovník - Rakovník II
teplovodní a teplovzdušné
kotle MULTIBIO
213, 100

POL-AGRO TRADING ZT
s.r.o.
Frýdek-Místek - Místek
prodej a dovoz traktorů
URSUS, Sortiment UNIA,
CYNKOMET, POMOT
505

PH - TESTPOL
Świetochlowice
sortiment pro lesníky a
myslivce, nože a další
309

polnistroje.cz - HLIMONT
s.r.o.
Havířov - Šumbark
prodej zadních nakladačů za
traktor a zemědělské techniky

Seznam vystavovatelů
301
POMONA Těšetice a.s.
Těšetice
pěstitel tržních plodin, ovoce
a hroznů
T1
PONAST, výroba kotlů
Valašské Meziříčí - Krásno
nad Bečvou
automatické teplovodní kotle
203
Potravinářská komora
České republiky
Praha 10 - Malešice
prezentace Potravinářské
komory ČR
T1
PRODAG Zlín, s.r.o.
Liptál 488
postřikovače, rozmetadla,
mulčovače
110
Produkty Vladimír s.r.o.
Nerestce
jihočeské sirupy
317
Profi Press s.r.o.
Praha - Vinohrady
vydavatelství odborného tisku
104, B4, Z
Pršutérie Chovaneček
s.r.o.
Litoměřice - Litoměřice-Město
jehněčí klobása
T1

PUR-IZOLACE s.r.o.
Litoměřice - Předměstí
tepelné a vodotěsné izolace
budov
B1
R E G U L U S spol. s r.o.
Praha - Modřany
tepelná čerpadla, solární
systémy, větrání s rekuperací
301
Radek Procházka Jahodárna Kouřim
Kouřim
jahody
311, 401
Radmila Šebelová
Bílovice nad Svitavou
horalské sýry a výrobky z ovčí
vlny
312
Raiffeisen - Leasing, s.r.o.
Praha 4 - Nusle
financování zemědělské
techniky
509
RAMOS - KOO, s.r.o.
Rokycany - Nové Město
výhradní dovozce traktorů
Hattat
101
RATTAN STUDIO s.r.o.
České Budějovice
dekorační předměty
R1

PS sprint s.r.o.
Moravany
čelní kolové nakladače
SCHMIDT
207, B4

RAVAK a.s. Stojírny
Rožmitál
Příbram - Příbram I
zemědělské stroje na pícniny
306

PT servis konzervárna
spol. s r.o.
Tábor
prezentace firmy při PK ČR
T1

REDX INTERNATIONAL
LTD.
Hapsford, Frodsham WA6 0AF
zahradní/komerční/reklamní
nůžkové párty stany
411

REGENT PLUS Žlutice spol.
s r.o.
Unhošť
sušené ovoce - Regionální
potravina
T1
Regionální agrární komora
Jihočeského kraje
České Budějovice - České
Budějovice 4
prezentace RAK Jihočeského
kraje
R3
Regionální agrární komora
Jihomoravského kraje
Brno 2 - Veveří
regionální potraviny JK AK
R1
REHOS, s.r.o.
Babice
traktory AGT, rosiče.
postřikovače
116
RENOMIA, a.s.
Brno 2
R1
REPROGEN, a.s.
Planá nad Lužnicí
šlechtitelský program v chovu
skotu a prasat
405
Restaurace NAŠE FARMA
České Budějovice
303
RJ - TRADING s.r.o.
Tábor
největší nabídka vytápění na
internetu
317
Robert Beneš
Čižice
pivo - Regionální potravina
T1
ROJEK prodej, spol. s r.o.
Častolovice
teplovodní kotle automatické,
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Seznam vystavovatelů
ekologické kotle
201
Rozhodčí soud při
Hospodářské komoře
České republiky a Agrární
komoře České republiky
Praha - Nové Město
prezentace na AK ČR
R1
Rožnovské pivní lázně
s.r.o.
Rožnov pod Radhoštěm
pivo - Regionální potravina
T1
Sanybet s.r.o.
Děčín - Děčín IX-Bynov
H
Sdružení jihočeských
chovatelů hospodářských
zvířat, z.s.
Homole - Nové Homole
šlechtitelský program v chovu
skotu a prasat
405
SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
Otice
snídaňové kaše - Klasa
T1
Severočeské doly a.s.
Chomutov
hnědé uhlí pro
malospotřebitele
B1
SHAKER PRODUCTION
Praha - Stodůlky
doprovodný program
112, 114

SKALIČAN a.s.
Česká Skalice
masné výrobky
R1
SLOUPÁRNA Majdalena
s.r.o.
Majdalena
betonové a železobetonové
prvky a díly
317
SMS CZ, s.r.o.
Rokycany - Plzeňské
Předměstí
stroje pro předseťovou
úpravu půdy
201
SpedCom spol. s r.o.
Kaplice
pojízdná lešení /AGRO stretchfolie
305
Spolek pro obnovu
venkova ČR
Bělotín
prezentace spolku a seminář
Rozvoj venkova, budoucnost
T1
STAGRA B s.r.o.
Studená
stroje a zařízení pro rostlinou
výrobu
216
Stanislav Prokop
Hlásnice
výroba a prodej kotlů na tuhá
paliva
B1

Schauer Agrotronic
Pramvachkirchen
služby pro zemědělství
T2

Státní fond životního
prostředí České republiky
Praha - Chodov
prezentace fondu
B1

SCHAUMANN ČR s.r.o.
Volyně
poradenství a výživa
hospodářských zvířat
401

Státní pozemkový úřad
Praha - Žižkov
garant realizace krajinných
opatření
T2

86

Státní veterinární správa
Praha - Vinohrady
veterinární péče, veterinární
zákony
T1
Státní zemědělský
intervenční fond
Praha - Nové Město
Regionální potravina
Již desátým rokem uděluje
Ministerstvo zemědělství
značku Regionální potravina
nejkvalitnějším zemědělským
a potravinářským výrobkům,
které zvítězí v krajských
soutěžích. Přijďte se seznámit
se značkou Regionální
potravina i Vy.
T1
Státní zemědělský
intervenční fond
Praha - Nové Město
značka kvality Klasa
T1
Státní zemědělský
intervenční fond - BIO
Praha - Nové Město
značka kvality BIO
T1
Stavební spořitelna České
spořitelny, a.s.
Praha - Vinohrady
ČS Plus je vlastní prodejní síť
Buřinky
311
STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
Plzeň - Božkov
prezentace firmy při PK ČR
T1
STROM PRAHA a.s.
Praha - Vinoř
profesionální řešení pro Vaší
firmu
306
STS Prachatice, a.s.
Těšovice
zemědělská mechanizace
201

Seznam vystavovatelů
STYL PLZEŇ, výrobní
družstvo
Plzeň - Jižní Předměstí
výrobce konfekce, text.
doplňků a těsnění
H

Šálek s.r.o.
Prostějov
výroba a prodej
zemědělských strojů
206

TITAN GS s.r.o.
Most
nádrže na naftu, AdBlue,
vodu atd.
116

SUBIO EKO s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
bakterie a enzymy pro
zahradu a chovatele
104

ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s.
České Budějovice - České
Budějovice 6
prezentace firmy Šumavský
pramen
T1, R1

TOKO AGRI a.s., Ovocňák
Praha - Nusle
100% ovocné šťávy a pyré
100, 201, 317, 507

SUNMANDER
Vrbno pod Pradědem
obnovitelné zdroje, solární
panely, tepelná čerpadla
B1

TECNOMA TECHNOLOGIES
SA
postřikovače - nesené, tažené
a samochodné
108

Svaz českých a
moravských výrobních
družstev
Praha - Nové Město
patříme mezi největší svazy
zaměstnavatelů
H

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

Svaz chovatelů ovcí a koz
z.s.
Brno - Ponava
prezentace svazu
D, D2
Svaz květinářů a floristů
České republiky z.s.
Olomouc
program Česká květina
R1
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Šumperk
svaz pěstitelů a zpracovatelů
lnu a konopí setého
B4
SVOBODA-výroba
domácích knedlíků, s.r.o.
Blučina
prezentace firmy při PK ČR
T1
SYTIS, s.r.o.
Trutnov - Horní Předměstí
lněné příze a tkaniny
B4

Templářské sklepy
Čejkovice, vinařské
družstvo
Čejkovice
pěstitel hroznů a výrobce vína
H
Tereos TTD, a.s.
Dobrovice
cukrovarnictví a produkce lihu
R1
TEREZIA COMPANY s.r.o.
Praha - Michle
výrobce doplňků stravy z hub
a rostlin
B4

TextilEco a.s.
Boskovice
Svoz a třídění textilu,
Kontejnery tučňák
B1

TOMAKO CZ s.r.o.
Dobrá Voda u Českých
Budějovic
prodej nákladních pneumatik,
autodoplňků
201
Tomáš Uhrinek - Agentura
Duhovka
Třeboň - Třeboň II
doprovodný program
303
TOMKET, s.r.o.
Praha - Nové Město
největší prodejce pneumatik
v ČR a SR
508, 100
TOPAGRI s.r.o.
Beroun - Beroun-Město
stroje zn. VALTRA, PFANZELT,
SAMSON
210
TRASO s.r.o.
Frenštát pod Radhoštěm
dvouplášťové ocelové nádrže
na naftu
702
Trelleborg Wheel Systems
Czech Republic a.s.
Praha - Záběhlice
zemědělské pneumatiky
110
U+M Servis s.r.o.
Třeboň - Třeboň II
eurodealer firmy GRIMME,
autorizovaný prodejce zem.
techniky
502
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Seznam vystavovatelů
UNIAGRA CZ a. s.
Týn nad Vltavou
prodej a servis zemědělské,
stav. a komunální techniky
210

UNICODE SYSTEMS, s.r.o.
Třebíč
UNICODE SYSTEMS je
česká společnost založená v
roce 1990 s více než 4000
instalacemi v 11 zemích
Evropy. Mezi její produkty
patří řídící systémy pro
veřejné, vnitropodnikové a
plně samoobslužné čerpací
stanice a tankovací automaty
pro výdej paliv PHM, CNG,
AD Blue, olejů a řízení
samoobslužných myček.
Z
UNIDATAZ s.r.o.
Znojmo
ocelové nádrže, systémy pro
výdej PHM
702
Unie ovocnářů jižních a
západních Čech, z.s.
Lhenice
seminář
Z
UNIMARCO a.s.
Želechovice nad Dřevnicí
technika zn. HARDI, BREDAL,
MASCAR, SITREX, BELLON,
MORO ARATRI,
109
UNITESTA, spol. s r.o.
Praha 7 - Holešovice
prodej, servis a úpravy
amerických vozů a vleků.
Specializujeme se hlavně
na značku Ford. Dovážíme
velké trailery pro koně se
zázemím pro jezdce vhodné
k zapřažení k americkým
pickupům
507
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UNIVERSUM, s.r.o.
Brno - Bohunice
lepidla
312, 317, 303
URBAN KOVO s.r.o.
Chlumec nad Cidlinou
štěpkovače na velkou štěpku
- špalíkovače
309
Ústav zemědělské
ekonomiky a informací
Praha - Vinohrady
prezentace ÚZEI
T1, 114
Ústecký kraj
Ústí nad Labem
Brána do Čech - krásu
hledejte doma
T1
Ústřední kontrolní
a zkušební ústav
zemědělský
Brno - Pisárky
systém doručování odrůd
obilovin
R1
Uzeniny Příbram, a.s.
Praha - Krč
prezentace firmy při PK ČR
T1
V. Racek - zemědělské
technologie s.r.o.
Dražice
kompletní dodávky zem.
staveb a technologie do stájí
405
VARNSDORFSKÉ UZENINY
s.r.o.
Varnsdorf
tlačenka světlá
T1
Vavřinec Turčín
Dolní Dunajovice
včelí medy, medy s ovocem,
včelí produkty
B4

Včelco s.r.o.
Smolenice
nabídka prémijové medoviny
Včeloviny
B4, 317
VEZEKO s.r.o.
Velké Meziříčí
přívěsy, přepravníky,
automobilové nástavby
212

VIADRUS a.s.
Bohumín
výrobce litinových kotlů a
radiátorů
102
Vinařský fond
Veveří
prezentace Vinařské fondu
T1
Vinařství Kněží hora s.r.o.
Bzenec
prodej burčáku
B4
VINAŘSTVÍ LEDNICE
ANNOVINO a.s.
Lednice
100, 308, 702
VITAMINÁTOR s.r.o.
Sosnová
100% lisovaná šťáva,
přesnídavky - Bio
T1
VÍTEX CZ a.s.
Bystřice pod Hostýnem
pletené myslivecké oblečení
310
Vladimír Krejčíř
Lipník nad Bečvou - Lipník
nad Bečvou I-Město
prodej okrasných a ovocných
rostlin, hrnkových květin
406

Seznam vystavovatelů
Vladimír Štos zámečnictví
Číčenice
mačkače obilí a kladívkové
šrotovníky
301
Vlastislav Jukl
Bulovka
zahradní nábytek
217
VNT electronics s.r.o.
Lanškroun - Žichlínské
Předměstí
výrobce generátorů pro
elektr. ohradníky
411
Vojenská zdravotní
pojišťovna České republiky
Praha - Libeň
kvlitní zdravotní pojištění,
nabídka zdravotního pojištění
B1
VŘÍDLO, výrobní družstvo,
Karlovy Vary
Karlovy Vary
výrobce Karlovarské
kosmetiky®
H
Výzkumný ústav
bramborářský Havlíčkův
Brod, s.r.o.
Havlíčkův Brod
zemědělský výzkum,
šlechtění, poradenství, služby
pro zemědělství
T1
Výzkumný ústav lesního
hospodářství a myslivosti,
v.v.i.
Jíloviště
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
zemědělský výzkum,
šlechtění, poradenství, služby
pro zemědědělství
T1

Výzkumný ústav
potravinářský Praha,v. v. i.
Praha - Hostivař
prezentace Výzkumného
potravinářského ústavu
402
Výzkumný ústav rostlinné
výroby, v. v. i.
Praha - Ruzyně
věda a výzkum - resortní
organizace MZE
T1
Výzkumný ústav
veterinárního lékařství,
v.v.i.
Brno-Řečkovice
věda a výzkum - resortní
organizace MZE
T1
Výzkumný ústav
zemědělské techniky, v.
v. i.
Praha 6
věda a výzkum - resortní
organizace MZE
T1, 402
Výzkumný ústav živočišné
výroby v.v.i.
Praha 10
věda a výzkum - resortní
organizace MZE
T1
WHI NET s.r.o.
Praha - Staré Město
H, B1

Wienerberger cihlářský
průmysl, a.s.
České Budějovice
kompletní cihlový systém
Porotherm
317
Wikmari Masiv, Marcol
Wieslaw
Jarzabkowice
402
WIRELESSINFO
Litovel
seminář
Z
WISCONSIN
ENGINEERING CZ s.r.o.
Prostějov
sekací a komunální traktory
213

WOLF SYSTEM spol. s r.o.
Horoměřice
výstavba železobeton. nádrží,
sil, jímek a halových systémů
T1
WTC Písečná s.r.o.
Písečná
výrobce zemědělské a
komunální techniky
213
Y-CZ s.r.o.
Neplachov
Výhradní dovozce zemědělské
techniky Lamborghini, Same
a Yanmar pro ČR
213
Základní organizace VOŠ a
SZeŠ Benešov
Benešov
prezentace na AK ČR
R1
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Seznam vystavovatelů
ZÁRUBA FOOD a.s.
České Budějovice - České
Budějovice 4
majonézy a tatarské omáčky
- Klasa
T1
Zařízení služeb MZe s.p.o.
Praha - Nové Město
Projekt RYBA NA TALÍŘ
T1
ZD Luka nad Jihlavou
výrobky z rakytníku
R1
Zelinářská unie Čech a
Moravy z.s.
Olomouc
profesní svaz pěstitelů
zeleniny
T1
Zemědělská a dopravní
technika, spol. s r.o.
Nové Veselí
přední český výrobce
traktorových návěsů
108
Zemědělské družstvo Dolní
Újezd
Dolní Újezd
skleníky a pařeniště
406
Zemědělské služby Dynín,
a.s.
Dynín
krmné směsi pro hosp.
zvířata, ryby
Z
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE
KRAJSKÝ s.r.o.
Záhornice
stroje pro malé a střední
zemědělce
301
Zemědělský svaz České
republiky
Praha - Nové Město
Zemědělský svaz ČR
je nevládní nepolitická
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organizace
T1, D
Zemědělský výzkum, spol.
s r.o.
Troubsko
zemědělský výzkum,
šlechtění, poradenství, služby
pro zemědělství
T1
Zemědělský výzkumný
ústav Kroměříž, s.r.o.
Kroměříž
zemědělský výzkum,
šlechtění, poradenství, služby
pro zemědělství
T1
ZEMI BUILDING
MACHINES a.s.
Jindřichův Hradec
výhradní dovozce traktorů
SOLIS20-1110HP
301
Zemský hřebčinec Písek
s.p.o.
Písek - Budějovické Předměstí
prezentace hřebčince Písek
405
ZETOR TRACTORS a.s.
Brno - Líšeň
výrobce a prodejce
zemědělských traktorů
Z
ZOOPO spol. s r.o.
Jaroměř - Cihelny
výroba kožených vodítek a
obojků (myslivecké potřeby)
410
ZVVZ MACHINERY, a.s.
Milevsko
český výrobce návěsů,
přívěsů a nástaveb
Z

Seznam obchodníků
AIRO - Romana Vlčková
Český Krumlov - Horní Brána
výroba chovatelských potřeb
pro psy a kočky
106
Angela Čermáková
Praha - Smíchov
oděvy, móda
219
Avon - Ing. Hana Malá
Komárov
kosmetika pro celou rodinu,
módní doplňky
217
BADYN s.r.o.
Zlín - Štípa
hrníčky, magnetky, podtácky
s potiskem, dřev. fotorámečky
106
beauty “LILLE”, spol. s r.o.
Praha - Dejvice
kosmetika
106
Bety výroba gratulací
Kopřivnice
noční prádlo, dětské oděvy,
výroba gratulací
204, 202
Bohuslav Nýč - BONY
Dolní Radechová
svíčky parafínové - vonné,
hřbitovní a dekorativní
204
Coffee - bike
Rousínov
kávové speciality z čerstvě
mletého kávového zrna
317
CZMEDICA s.r.o.
Liberec - Liberec V-Kristiánov
výrobky CZMEDICA, čaje
AK17
Daniela Kopalová - dámská
móda
Ohrazenice
dámská a dětská móda

220

106

DENIGO, s.r.o.
Řícmanice
domácí potřeby: škrabky,
spiralizery, kráječe, bižuterie
217

Ing. Tomáš Zikmund
Tábor
pamlsky a doplňky stravy pro
psy
204

EKOS
Zemné
bytový textil, povlečení,
záclony
117, 220

JAMIJA Business s.r.o.
Prostějov
bambusový textil - trička,
tílka, prádlo, ponožky, čepice
106, 217

Eva Marušková
Putim
česká výroba dámské
konfekce
ESO

Jaromír Bauer
Plzeň - Jižní Předměstí
domácí potřeby, kovové
obouvací lžíce, přísluš. k
vysavačům
204

F.P.H.U. “Wiklinex” Teresa
Tyrala
34-103 Wozniki
proutí
406, 303

Jaromír Golasowski
Havířov - Podlesí
sedací soupravy
106

FIREWORK s.r.o.
Praha - Veleslavín
potřeby pro domácnost
317, 202, 204, 217

Jiří Hráček
Jihlava
dětské oblečení
AK24

František Chaloupka
Roudné
cukrovinky, perník
204, 220

Jiřina Lorencová
Kladno - Kročehlavy
dámská a pánská konfekce
AK18, 202

Fresh to free s.r.o.
Praha - Michle
relaxace masážním strojem

Karel Dubský
Jindřichův Hradec - Radouňka
oříšky, lívanečky, cukrovinky
303

Hana Šlocarová
Liberec - Liberec XI-Růžodol I
autorská móda
AK08, 204
Hugo Patricio Paredes
Gualli
Říčany
hudební produkce a prodej
exot. sortimentu, ruční práce
204, 217, 220
Charita dětem z.s.
Litomyšl - Litomyšl-Město
keramické předměty

Kateřina Žáková
Žďár nad Sázavou - Žďár nad
Sázavou 3
ručně točená keramika,
užitková kamenina
106
KOLEON spol. s r.o.
Brno - Královo Pole
kožené zboží, módní doplňky,
sluneční brýle
106, 202
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Seznam obchodníků
Krásné věci Věra Rottová
Hlinsko
prodej módních oděvů a
bižuterie
AK23, 202

Mgr. Josef Volfík
Praha - Karlín
potisk triček podle přání
zakazníka
204

Oto Mlčák
Osek nad Bečvou
turistické potřeby, hrnky s
potiskem
217, 202

KRATOCHVIL STYL s.r.o.
Praha - Karlín
dámská móda, doplňky
202

Mgr. Miroslav Bašus
Milčice
potravinový Artvitin Plus +
masti z hlívy ústřičné
106, 217

PAJATEX s.r.o.
Brno - Brno-město
kožená galanterie
106

Kubanito bar Martina
Camacho Rivera
Týn nad Vltavou
Kubanito bar- koktejly alko,
nealko
303
KVALITA V KUCHYNI Libor Polomský
Litvínov - Horní Litvínov
kuchyňské potřeby
AK22, AK21
Ladislav Peška
Čelákovice - Záluží
kožená galanterie - koření z
celého světa
217
Libor Pohořal
Turnov
kabelky, peněženky
204
Marek Doležal
Karviná - Ráj
kožichy, kožené zboží
220, 202
Martin Bajer
Hluk
škvarkové tyčinky, domácí
buchty, česnek, škrabky
202, 217
Martin Kucej
Hradec Králové - Slatina
textil, galanterie, montérky
220
Mgr. Eva Škrovová
Včelná
staročeské povlečení
AK09
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Milan Sztojka
Bílina - Teplické Předměstí
záclony, povlečení
217

Pavel Trousil
Hředle
výšivky - textil, polštářky, šitý
textil
106

Milena Haisová
České Budějovice - České
Budějovice 3
občerstvení
303, 411

Pavlína Tichá
Hradec Králové
výrobky ze dřeva, dámské
šátky
106

Miloslav Boháč
Košice
povlečení, záclony, dekorační
látky
AK19, 202

Petr Kostelanský
Frýdek-Místek
optika
106, 202

Miloslav Jahoda
Dačice - Dačice III
dětské oblečení, prádlo,
montérky
AH09, AH10, AH11, AH12,
217
Monika Hlasová
České Budějovice - České
Budějovice 7
palačinky, vafle, ovoce s
čokoládou, ledová tříšť, limo
117, 217

Petr Kubín
Praha - Staré Město
česká bio kosmetika, šperky
H
Petro Bilak
Košice
suvenýry
106, 204
Piccolino Kolín
Kolín - Kolín V
dětské oblečení
106

nn merc, spol. s r.o.
Brno - Veveří
trička s výšivkami, galanterie,
žehličky
204, 220, 217

Radek Polák
Příbram - Příbram V-Zdaboř
kožená galanterie, sluneční
brýle, šperky
220

Notting Hill s.r.o.
Praha - Veleslavín
koření
AK16, 106, 204

Rafael Duchoň
České Budějovice - České
Budějovice 2
411, 317, 303, 106, AK14

Seznam obchodníků
Retrosmalt s.r.o.
Český Krumlov - Domoradice
smaltované výrobky vlastní
výroby - hrnky, cedule,
teploměry
217

AK06

Robert Kraus
Slaný
chovatelské potřeby
220

Unics Store s.r.o.
Praha - Staré Město
wellness sortiment
117

Robert Luňáček
Sokoleč
textil, dámská konfekce
219

UOMO & DONNA s.r.o.
Krupka
dámská móda
AK07

Roman Beránek - LEVNÉ
KNIHY
Havlíčkův Brod
levné knihy
219

Věra Mézesová
Rozstání
ubrusy omyvatelné,
teflonové, vyšívané
219

SKULLS - Wioletta
Lazarewicz
Bytom
oděvy s mysliveckými a
zemědělskými motivy
220

VIKI FRUIT s.r.o.
Nové Město nad Metují - Krčín
orientální sušené ovoce a
ořechy z celého světa
204, 220, 303, 312, 411

Stanislav Jakl
Praha - Chodov
hračky, ponožky, cukrovinky
204
Stanislav Pour - Dárkové
předměty
Hronov
prodej hraček, dárkové
předměty
106, 117, 219
Šárka Černá
Frýdek-Místek - Lískovec
Babiččiny vykrajovací
formičky
204

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

Viktor Palma Zavala
Brno - Černá Pole
nářadí a zahrádkářské
potřeby
219
Vladimír Otáhal
Klokočí
žaluzie, okna, sítě - náhradní
díly
204

pomůcek, magnetoterapie,
Jade kameny
217
Werso s.r.o.
Žďárek
luxusní spodní prádlo a
volnočasové oblečení české
výroby
H
WiseTree s.r.o.
Praha - Žižkov
dětský sortiment a hračky
406
WM Profi s.r.o.
Brno - Jundrov
kuchyňské elektrospotřebiče,
elektrokola
204, 217, 311
Zdeněk Pavlát
Milevsko
halenky, trička, šaty, kalhoty,
polokošile
106
Zdeňka Podpěrová
Dobrá Voda u Českých
Budějovic
bytový textil
AK15
Žaneta Kaňoková
Petřvald
100% přírodní kosmetické
oleje
202, 217

Vladimír Vyšinský
Roudnice nad Labem
česnek - vlastní výpěstek
217

Tomáš Velek
Praha - Kunratice
wellness podložky

VLČEK TEXTIL s.r.o.
Hradec Králové - Kukleny
výroba tradičního dětského
textilu
204, 220

TOMEXPORT s.r.o.
Zlín - Příluky
oděvy

Wellmart s.r.o.
Vrakúň
reklama rehabilitačních
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Kontakty
INFORMACE NA TELEFONU

INFORMACE NA E-MAILU

770 165 901

info@vcb.cz, zivitelka@vcb.cz

pořadatel mezinárodního agrosalonu
Země živitelka
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 387 714 213
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

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, předvadiště
Petr HAZUKA
email: hazuka@vcb.cz, tel.: +420 602 495 893
kulturní program, Dětský zemědělský svět
Mgr. Simona KUNEŠOVÁ
email: kunesova@vcb.cz, tel.: +420 778 454 254
environment, pavilon Nejlepších vín ČR
Tereza BENEŠOVÁ
email: benesova@vcb.cz, tel.: +420 775 854 695

Ing. Jan ŠESTÁK
technický ředitel

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
94

Záchranná služba
tel.: 155

Policie
tel.: 158

Hasiči
tel.: 150

Vaše poznámky
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Těšíme se
na Vás i 27. 8. - 1. 9. 2020
na mezinárodním agrosalonu
Země živitelka.
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