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kompletní program 
a seznam vystavovatelů

ZEMĚDĚLEC S MODROU KRVÍ
lesník, rybář, chovatel a pravidelný návštěvník  

agrosalonu Země živitelka
Evžen Wratislav

Generální partner
mezinárodního
agrosalonu
Země živitelka

Hlavní partner
mezinárodního
agrosalonu
Země živitelka
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Spolupořadatelé

Odborní partneři

Mediální partneři

Generální partner Hlavní partner

 

.cz
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vstupné:
plné vstupné    200 Kč
zlevněné vstupné  120 Kč
rodinné vstupné   400 Kč
online vstupenka:
zakoupení přes prodejní portál  
www.zemezivitelka.cz 
plné vstupné    160 Kč
zlevněné vstupné  100 Kč
rodinné vstupné   340 Kč

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ:
Platí pro dospělé do 65 let.
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ:
Sleva platí pro děti od 7 let, seniory ve věku 65+,  
pro držitele průkazu ZTP, pro studenty do 26 let.
ZLEVNĚNÉ VSTUPNÉ ZTP/P:
Sleva platí pro držitele průkazu ZTP/P. Vstupenka 
zahrnuje 1 vstup ZDARMA pro doprovod.
RODINNÉ VSTUPNÉ:
Výhodné vstupné pro rodiny s dětmi, nárok na slevu  
platí od 3 osob (maximální počet dospělých osob 2  
a maximální počet dětí 4, do 15 let věku).
VSTUPNÉ ZDARMA:
Vstupné zdarma je pro děti do 6 let a pro doprovod 
školních výprav/výprav dětských táborů. Pro vstup 
ZDARMA je vyčleněn speciální turniket u vstupních bran. 
Slevy při nákupu vstupenky lze uplatnit na pokladně 
Výstaviště České Budějovice a.s. (VCB) i online.

Kupující bere na vědomí, že personál VCB může 
požadovat doložení nároku na slevu. V případě 
nedoložení bude kupující povinen cenový rozdíl uhradit.  
V případě nezaplacení rozdílu nebude návštěvník  
vpuštěn do areálu.

parkování:
motorka 90 Kč/den
osobní auto 180 Kč/den
dodávka 350 Kč/den
autobus 350 Kč/den

parkování možné v čase:
25. – 29. srpna 6:00 – 18:30 hodin
30. srpna  6:00 – 17:30 hodin

Platí pouze na parkovacích plochách Výstaviště 
České Budějovice a.s.- parkovací plochy před  
hlavní bránou č. 1, za bránou č. 2 a na náplavce 
pod Dlouhým mostem.

termín konání výstavy
25. – 30. srpna 2022
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

Výstaviště České Budějovice a.s. 
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
e-mail: info@vcb.cz 
tel: +420 770 114 844, +420 387 714 213
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Trička, kšiltovky, 
klobouky, tašky a další...

Na informačních stáncích
Výstaviště České Budějovice

www.zemezivitelka.cz
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DOBIJTE SI TELEFONY,  
TABLETY NEBO IPODY ZDARMA 
Použijte ChargeBox

Je to velmi jednoduché a zároveň bezpečné. Podle typu  
vašeho zařízení vyberte příslušnou schránku, zastrčte dobíjecí 
kabel a Váš telefon nebo tablet se bude dobíjet 30 minut  
zdarma. Každá schránka má jedinečný originální klíč, kterým 
své zařízení v bezpečnostní sejfové schránce uzamknete.

ChargeBox podporuje až 24 typů zařízení - mobilní telefony,  iPhone a iPod,  
ale také smartphony značky Blackberry, mobily vybavené operačními systémy  
Android, Windows Phone a další zařízení včetně přenosných herních konzolí. 

ChargeBox zapůjčila  společnost E.ON.

pavilon R1

NOVINKA



6

Úvodní slovo
Zdeňka Nekuly, ministra zemědělství

Vážení návštěvníci a vystavovatelé,
vítám vás na již 48. mezinárodním agrosalonu 
Země živitelka, na jedné z nejdůležitějších akcí, 
kde se můžete seznámit s dobrou prací českých 
a moravských zemědělců a potravinářů. Naši 
úctu a podporu si zaslouží, zvlášť v posledních 
letech, kdy jejich práci kromě extrémního počasí 
ztěžovala koronavirová pandemie a nyní se potýkají 
především s vysokými cenami zemědělských 
komodit, vstupních surovin, hnojiv a energií. Bez 
zemědělství a potravinářství se neobejdeme, 
patří ke strategickým odvětvím, proto jsem  
z národního rozpočtu vyčlenili na podporu zpracování 
zemědělských produktů pro letošek 500 milionů 
korun a dalších 250 milionů v rámci Podpůrného 
a garančního rolnického a lesnického fondu. Jde 
o nejvyšší částku, která kdy do tohoto sektoru 
šla. Další peníze mohou zemědělci a potravináři 
například získat na zařízení a moderní technologie 
z Programu rozvoje venkova. Naším cílem zkrátka 
je vytvářet zemědělcům a potravinářům takové 
podmínky a programy, abychom všichni společně 
zajistili rozvoj do budoucna.
Budoucnost, přesně Budoucnost české krajiny, 

je také tématem letošního ročníku výstavy Země 
živitelka. A v českém zemědělství v následujících 
letech půjde o udržitelnost a šetrnost v krajině 
místo tlaku na co největší výnos. Mezi naše priority 
patří například ochrana půdy. Chceme zemědělce 
motivovat ke zmenšování půdních bloků, proto 
od roku 2023 omezíme osevní plochu jedné 
plodiny v silně erozně ohrožených oblastech ze 
současných 30 na 10 hektarů. Plánujeme, že na 
ostatních pozemcích k takovému omezení budou 
moct zemědělci přistoupit dobrovolně, a získat tak 
zvláštní příplatek v ekoplatbě.
Druhým významným tématem Země živitelky je české 
předsednictví EU. Proto mi dovolte alespoň stručně 
zmínit naše priority, které ostatně korespondují  
s letošním, dá se říci duchem, českobudějovického 
agrosalonu. V zemědělství je to potravinové 
zabezpečení, snižování spotřeby pesticidů v celé EU 
a prevence odlesňování a podpora lesnictví. Kvůli 
válce na Ukrajině je nyní hlavním úkolem zajistit 
dostatečné množství potravin nejen pro Evropu, ale 
i pro celý svět. Proto s Evropskou komisí hledáme 
možnosti, jak těmto důležitým odvětvím pomoci.
Práce zemědělců a potravinářů není jednoduchá, 
velmi si jí vážím a děkuji za ni. Věřím, že pro 
účastníky výstavy Země živitelka bude užitečná  
a pomůže jim navázat nová obchodní partnerství.  
A že se návštěvníci přesvědčí, jak nesmírně důležitým  
oborem zemědělství je.
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Úvodní slovo
Mojmíra Severina, předsedy představenstva VCB

Vážení návštěvníci a vystavovatelé,
těší mě, že vás mohu přivítat na již 48. ročníku 
agrosalonu Země živitelka, největší a nejnavštěvovanější 
zemědělské výstavě v České republice. Na akci, kam 
se sjíždějí nejen zemědělci, ale i široká veřejnost, 
kterou zajímá, co uplynulý rok v resortu přinesl. 
Každý rok vidíme obrovský zájem jak ze strany 
vystavovatelů, tak i návštěvníků z řad odborné a 
široké veřejnosti.
Letošní ročník je opět atraktivní a nabitý novinkami. 
Vždy platilo a platí, že řada vystavovatelů přiveze 
zemědělské stroje nebo technologie, které zde mají 
svoji premiéru.
Agrosalon Země živitelka je akcí, na které se 
prezentují naši vystavovatelé, ale také akcí, která 
reaguje na aktuální témata agrosektoru. A právě 
motto letošního ročníku „Budoucnost české krajiny“ 
je klíčové pro nás pro všechny, protože z pohledu 
dalšího vývoje je právě kvalita půdy a vody klíčová.
V rámci expozic našich vystavovatelů a odborného 
doprovodného programu chceme prezentovat vliv 
správně prováděné zemědělské činnosti. Návštěvníci 
by si měli uvědomit pozitivní environmentální 
význam zemědělské činnosti. Ta by měla vést ke 
snížení eroze půd a k ještě vyšší kvalitě vod. V areálu 
výstaviště je letos rekordní počet technologií, které 
můžeme jednotně zahrnout pod označení precizní 
zemědělství. A právě využíváním těchto strojů, 
a to především v rostlinné výrobě, dosahujeme 
minimalizace dopadů zemědělské činnosti na 
krajinu.
Dalším silným tématem agrosalonu jsou české 
potraviny. Zde chceme nejen poukázat na vysokou 
kvalitu domácí produkce, ale i její rozmanitost. 
Tradiční součástí Země živitelky je soutěž o nejlepší 
vystavené exponáty „Zlatý klas“, kterou vyhlašuje 
Ministerstvo zemědělství. Ceny vítězům Zlatého 
klasu budou předány první den konání agrosalonu 
ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou. Již několik 
let se snažíme posilovat prestiž této soutěže tak, aby 
oceněné produkty mohly ještě více obchodně těžit 
ze svého úspěchu.
Země živitelka – to je 6 dní netradičních zážitků také 
pro celou rodinu. Od roku 2017 je neodmyslitelnou 
součástí agrosalonu  „Dětský zemědělský svět“ 
- děti se seznamují se zemědělstvím formou hry 

a poznávání. Příznivci historie zemědělství určitě 
ocení rozsáhlou expozici Jihočeského zemědělského 
muzea doplněnou tradičně řadou interaktivních 
ukázek.
Věřím, že i letošní ročník naplní obchodní očekávání 
všech odborných vystavovatelů, a přispěje k popularizaci 
výsledku celého zemědělství a propagaci českých 
potravin. Na Země živitelku opravdu stojí za to přijet.
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Záštitu nad 48. ročníkem mezinárodního agrosalonu
Země živitelka 

udělili

Ing. Miloš Zeman
prezident České republiky

RNDr. Miloš Vystrčil
předseda Senátu

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předseda vlády

Ing. Zdeněk Nekula
ministr zemědělství

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Jiří Svoboda
primátor statutárního města České Budějovice

Ing. Dana Večeřová
prezidentka Potravinářské komory ČR

Ing. Jan Doležal
prezident Agrární komory ČR

Záštity
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PIVOVARSKÁ ZAHRADA
ČTVRTEK 25. 8. 

10:00 – 10:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ  
    48. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO AGROSALONU ZEMĚ ŽIVITELKA 2022
 moderuje: Nikola Birklenová
 hymna ČR: Kateřina Špilauer Hájovská
 úvodní slovo:  Mojmír Severin, předseda představenstva  
  Výstaviště České Budějovice a.s.
 hosté: Miloš Zeman, prezident České republiky 
  Václav Klaus, bývalý prezident České republiky 
  Miloš Vystrčil, předseda Senátu PSP ČR
  Petr Fiala, předseda vlády České republiky
  Zdeněk Nekula, ministr zemědělství
  Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR
  Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
  Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice

10:45 – 13:30 Doubravanka - populární malá jihočeská dechovka
14:00 – 14:45 Jižani - vítěz Zlaté křídlovky 2012, vícemistr Evropy 2013

PROGRAM 48. ROČNÍKU
MEZINÁRODNÍHO AGROSALONU

ZEMĚ ŽIVITELKA
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14:45 – 15:00 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CENY  
    PRO VĚDU A VÝZKUM
 moderuje:  Vojtěch Bílý, tiskový mluvčí  
  Ministerstvo zemědělství
 předává: Zdeněk Nekula,  
  ministr zemědělství
15:00 – 17:00 Jižani - vítěz Zlaté křídlovky 2012, vícemistr Evropy 2013

PÁTEK 26. 8. 
DEN REGIONÁLNÍCH STANIC ČESKÉHO ROZHLASU 
10:00 - 10:30 Pavel Novák ml.
10:30 - 11:00 Jana Chládková a Pontiac
11:00 - 11:30 Jakub Smolík
11:30 - 12:00 Jana Chládková a Pontiac
12:00 - 12:30 Pavel Vítek
12:30 - 13:00 Josef Vágner
13:00 - 14:00 ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ NA VLNÁCH REGIONÁLNÍCH STANIC ČRo
    Slavné dvojice speciál – Jiří Krampol a Ladislav Županič 
14:00 - 14:30 Petr Rezek
14:30 - 15:00 Jana Chládková a Pontiac
15:00 - 15:30 Petr Kotvald
15:30 - 16:00 Jana Chládková a Pontiac
16:00 - 16:30 Milan Drobný
16:30 - 17:00 Jana Chládková a Pontiac

SOBOTA 27. 8.
NÁRODNÍ DOŽÍNKY 2022

09:10 - 10:00 Šumavská osmička - malý dechový soubor
10:00 - 10:45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NÁRODNÍCH DOŽÍNEK
 Partnerem Národních dožínek je společnost RENOMIA, a. s.
  
 moderuje:  Jan Kovařík
 úvodní slovo:  Mojmír Severin, předseda představenstva  
  Výstaviště České Budějovice a.s.
 hosté:  Zdeněk Nekula, ministr zemědělství
  Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR 
  Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
  Jiří Svoboda, primátor statutárního města České Budějovice
10:45 - 11:20 Jihočeský folklorní soubor Kovářovan, z. s
11:20 - 11:30 soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec, nakladatelství Profipress
11:30 - 12:30 Šumavská osmička - malý dechový soubor
12:30 - 12:45 Myslivecké okénko 
12:45 - 13:30 Šumavská osmička - malý dechový soubor

Kulturní program
Pivovarská zahrada
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Kulturní program
Pivovarská zahrada

13:30 - 13:45 soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec, nakladatelství Profipress
13:45 - 14:30 Netolička – jihočeská dechová kapela
14:30 - 14:45 soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec, nakladatelství Profipress
14:45 - 15:30 Netolička – jihočeská dechová kapela 
15:30 - 15:45 soutěž pro návštěvníky s časopisem Zemědělec, nakladatelství Profipress
15:45 - 17:30 Netolička – jihočeská dechová kapela

Národní dožínky jsou oslavou úspěšné sklizně, poděkováním přírodě za poskytnutou 
úrodu a symbolické zakončení hlavní části zemědělského roku. Dožínkový průvod začíná 
v 9:45 hodin u hlavní brány Výstaviště, pokračuje areálem po hlavní trase. V Pivovarské 
zahradě dožínky slavnostně zahájí ministr zemědělství ČR společně s dalšími hosty.

Pořadateli Národních dožínek jsou Agrární komora ČR a Výstaviště České Budějovice a.s. 

NEDĚLE 28. 8. 
10:00 - 13:30 Trnkovjanka - temperamentní moravská dechová hudba z Valašska
14:00 - 17:00 Muzika bez kapelníka - oblíbená dechová hudba s kapelníkem A. Kubatou ml.

PONDĚLÍ 29. 8.
10:00 - 15:00 Jihočeští rodáci - tradiční jihočeská dechová kapela
16:00 - 17:00 Marek Černoch & ANGELS - synth-pop-rocková kapela

ÚTERÝ 30. 8. 
10:00 - 17:00 Babouci – nejstarší jihočeská dechovka
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pořadatelé ukázek: Český svaz chovatelů masného skotu, z.s. (ČSCHMS) a pod jeho patronací  
Asociace chovatelů Aberdeen Angus z.s., Klub chovatelů plemene limousine a Klub chovatelů 
plemene dexter; Jihočeský chovatel a.s., Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. (SCHOK),  Jihočeský svaz 
chovatelů koní z.s. ( JSCHK), Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem, Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.

ČTVRTEK 25. 8. 
10:00 - 10:30 ukázka výcvikové hodiny žáků - SŠCHKJ Kladruby nad Labem
10:30 - 11:00 komentovaná přehlídka plemene dexter - ČSCHMS 
11:00 - 12:00  přehlídka plemen ovcí a koz / ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi – SCHOK
12:00 - 12:30  ukázka jízdárny žáků - SŠCHKJ Kladruby nad Labem
12:30 - 13:00 komentovaná přehlídka plemene dexter – ČSCHMS
13:00 - 13:30 jezdecká čtverylka - SŠCHKJ Kladruby nad Labem 
13:30 - 14:00 komentovaná přehlídka plemene dexter - ČSCHMS
14:00 - 15:00  praktická ukázka přípravy plemenných zvířat pod vedením mladých  
    skotských odbornic - ČSCHMS
15:00 - 17:00 koně na volno - Národní hřebčín Kladruby nad Labem

PÁTEK 26. 8. 
09:30 - 10:00 ukázka jízdárny žáků - SŠChKJ Kladruby nad Labem

JIHOČESKÁ BEEF SHOW SE VRACÍ PO 4 LETECH NA ZEMĚ ŽIVITELKU  
S REKORDNÍM MNOŽSTVÍM ZVÍŘAT!

Čtyři roky čekání na další JIHOČESKOU BEEF SHOW se promítly do rekordního zájmu 
chovatelů o vystavování zvířat na této speciální akci věnované primárně plemenům 
aberdeen angus, limousine a dexter. Přihlášeno je 185 kusů od celkem  
44 chovatelů - 96 angusů, 74 limousinů a 15 dexterů. 

10:00 - 15:00 5. Jihočeská angus show / JIHOČESKÁ BEEF SHOW
15:00 - 15:30 komentovaná přehlídka plemene dexter  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW
15:30 - 17:00 soutěž Junior teamu  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW

SOBOTA 27. 8. 
09:30 - 10:00 ukázka jízdárny žáků - SŠChKJ Kladruby nad Labem
10:00 - 15:00 4. Jihočeská limousine show  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW
15:00 - 15:30 jezdecká čtverylka - SŠCHKJ Kladruby nad Labem
15:30 - 16:00 komentovaná přehlídka plemene dexter  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW
16:00 - 18:00 Aukce plemenných zvířat plemene limousine  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW

NEDĚLE 28. 8.
PROGRAM SVAZU CHOVATELŮ OVCÍ A KOZ Z.S. – OVČÁCKÝ DEN
09:00 - 12:00 nákupní trh plemenných beranů a kozlů 
12:00 - 13:00 národní šampionát plemene ovcí Zwartbles 
13:00 - 13:30 ukázky stříhání ovcí 

Odborný program
Předvadiště I
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13:30 - 14:00 ukázky dojení koz 
14:00 - 14:30 ukázky stříhání ovcí 
14:30 - 15:00 ukázky dojení koz 
15:00 - 16:00  ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi 
16:00 - 17:00 ukázka předvedení na ruce/pod sedlem – JSCHK

Mezi předváděnými zvířaty budou zástupci původních českých plemen valaška, šumavka, bílá 
koza a hnědá koza krátkosrstá, zařazených v národní genové rezervě ČR.

PONDĚLÍ 29. 8. 
9:30 - 10:30 ukázka předvedení na ruce/pod sedlem – JSCHK
10:30 - 12:00 přehlídka národních vítězů a šampionů masných plemen  
    (aberdeen angus a limousine) - ČSCHMS  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW
12:00 - 12:30 komentovaná přehlídka plemene dexter  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW 
12:30 - 13:30 ukázka předvedení na ruce/pod sedlem - JSCHK
13:30 - 14:00 komentovaná přehlídka plemene dexter  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW
14:00 - 15:00 přehlídka plemen ovcí a koz / ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi - SCHOK
15:00 - 16:00 ukázka předvedení na ruce/pod sedlem - JSCHK

ÚTERÝ 30. 8. 
10:00 - 12:00 přehlídka národních vítězů a šampionů masných plemen  
    (aberdeen angus a limousine) - ČSCHMS  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW
12:00 - 12:30 komentovaná přehlídka plemene dexter  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW
12:30 - 13:30 ukázka předvedení na ruce/pod sedlem - JSCHK
13:30 - 14:00 vyhlášení vítězů ankety Nejsympatičtější kůň předvadiště - JSCHK
14:00 - 15:00 přehlídka plemen ovcí a koz / ukázka práce ovčáckých psů s ovcemi - SCHOK
15:00 - 15:30 komentovaná přehlídka plemene dexter  / JIHOČESKÁ BEEF SHOW

Odborný program
Předvadiště I
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ČTVRTEK 25. 8. 
ŽIVITELKA SPEED SHEAR  - RYCHLOSTNÍ STŘIŽ OVCÍ
organizuje: Svaz chovatelů ovci a koz, z. s.

09:00 - 09:30 zahájení soutěže a představení účastníků
09:30 - 12:00 I. část soutěže
12:00 - 13:00 přestávka
13:00 - 17:00 II. část soutěže
17:00 - 18:00 vyhodnocení výsledků, slavností vyhlášení vítězů a předání cen

PÁTEK 26. 8. – ÚTERÝ 30. 8. 
VÝSTAVA NORICKÝCH KONÍ A KONÍ SHAGYA ARAB
pořadatelé ukázek: Svaz chovatelů a přátel norika, z.s.

ČESKÝ NORIK, mohutný chladnokrevný kůň, se na území České republiky začal využívat už 
od počátku 11. století jako kůň vhodný pro přepravu nákladů, v současné době je nejvíce 
využíván v lesním hospodářství.
Koně plemene SHAGYA ARAB, již v 19. století využívané jako jezdecké koně pro důstojnický 
sbor rakousko - uherské armády, se díky svým vlastnostem využívají pro všechny druhy 
jezdeckého sportu.

Odborný program
Předvadiště II - prostor bývalého amfiteátru
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Odborný program
Předvadiště II - prostor bývalého amfiteátru

PROGRAM DNE:
1. předvedení na ruce  /50 minut/ 

hřebci a valaši, klisny, klisny s hříbaty, přivedení koní ve skupinách podle kategorií na 
ohlávce, ukázka jejich pohybu v kroku a klusu  

2. předvedení Shagya-arabů na ruce /15 minut/ 
předvedení na uzdečce, ukázka pohybu v kroku a klusu 

3. ovladatelnost v kládě /10 minut/ 
pár +  jednospřeží, ukázka ovladatelnosti koní v zápřeži a manipulace s dlouhým dřívím  
při práci koní v lese

4. čtverylka - kočáry v páru /10 minut/     
ukázka ovladatelnosti spřežení, zrcadlový pohyb obou zápřeží

5. spřežení klisen s hříbaty /10 minut/     
spřežení klisen ve voze, u postroje s uvázaným hříbětem, ukázka poslušnosti a 
ovladatelnosti klisen i hříbat

6. zápřež v historickém postroji /10 minut/       
předvedení spřežení v historických formanských postrojích, které se používaly v minulosti 
pro přepravu nákladů pomocí koní

7. tandem ve voze a pod sedlem /10 minut/ 
zápřež dvou koní za sebou - zápřež je náročná na poslušnost a ovladatelnost koní a je 
ukázkou jejich charakteru 

8. předvedení Shagya-arabů pod sedlem – čtverylka /10 minut/   
společné předvedení 4 klisen jezdci v uniformách rakousko-uherské armády, ukázka 
práce koní ve skupině a ovladatelnost v základních chodech a při předvedení základních 
cviků drezury

9. čtyřspřeží /10 minut/        
používá se v soutěžích spřežení u teplokrevných koní, často u starokladrubských koní nebo 
v historických šlechtických zápřežích

10. čtverylka českých noriků pod sedlem /10 minut/     
noričtí koně v ukázce jejich využití i jako koní jezdeckých, vhodných pro začátečníky, 
agroturistiku a klidné vyjížďky

11. skoková ukázka chladnokrevných koní /10 minut/ 
skoková ukázka přesvědčí návštěvníky, že i chladnokrevný kůň je použitelný pro práci 
pod sedlem, zvláště pro méně zkušené jezdce, a pro běžné turistické ježdění včetně 
překonávání překážek v terénu 

12. slalom s kládou  /10 minut/       
disciplína ze soutěží chladnokrevných koní, orientace mezi překážkami a práce s kládou
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PAVILON D
neděle 28. 8
KUCHAŘSKÁ SHOW: KURZY VAŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ JEHNĚČÍHO MASA
organizuje: Svaz chovatelů ovci a koz, z. s.
09:00 - 18:00 Živé kurzy vaření v podání profesionálního šéfkuchaře Petra Glasera  
    a ukázky zpracování jehněčího masa profesionálním  
    řezníkem Janem Hammerschmiedtem

PAVILON T1 – PAVILON POTRAVIN, ZEMĚDĚLSKÝCH FIREM,  
STÁTNÍCH INSTITUCÍ A KRAJŮ
POJÍZDNÁ PRODEJNA REGIONÁLNÍ POTRAVINY

čtvrtek 25. 8. – až neděle 28. 8. 
Kuchařská show s Petrem Šímou, párování oceněných produktů s vínem,  
pěvecké vystoupení, květinové dekorace, soutěže pro děti a další. 
Organizuje Státní zemědělský intervenční fond.

PAVILON T2
PROGRAM ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
pátek 26. 8. – úterý 30. 8.
BUDEME JÍST VŠICHNI HMYZ? 
Nahradí hmyzí farmy současné velkochovy? Vypadá to tak. Hmyz obsahuje totiž extrémně 
kvalitní bílkoviny – přijďte ochutnat a ohodnoťte sami!

pondělí 29. 8. 
DRIFTFOOD 
Cílem projektu, nazvaného Advanced Technologies For High Quality, Safe And Sustainable 
Regional Food Production (DRIFT-FOOD), je vytvoření interdisciplinárního centra excelence, 
zaměřeného na pokročilé technologie pro vysoce kvalitní, bezpečnou a udržitelnou regionální 
produkci potravin. Zembag je unikátní třívrstvý pytel na brambory, který umožňuje dlouhodobé 
skladování brambor při pokojové teplotě. Vyvinuto na ČZU. 

TECHNICKÁ FAKULTA
pátek 26. 8. – úterý 30. 8.
VYUŽITÍ DRONŮ V PŘÍRODĚ A ZEMĚDĚLSTVÍ V RÁMCI PRECIZNÍHO PŘÍSTUPU A VYUŽITÍ 
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO UŠETŘENÍ NADBYTEČNÝCH ZÁSAHŮ V PŘÍRODĚ
Prezentace výsledků vědecko-výzkumné činnosti prototypové laboratoře ProLab, Technické 
fakulty ČZU, která řeší projekty v oblasti použití dronů v nejrůznějších aplikacích.

FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ
pátek 26. 8. – úterý 30. 8.
KŮROVCOVÁ KALAMITA
Kůrovcová kalamita v českých lesích pokračuje. Jaký bude její předpokládaný vývoj v dalších 
letech? Jak by měly vypadat lesy, které budou odolávat změnám klimatu a škůdcům? Jak nám 
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pomáhá v lesích hydrogel v boji se suchem? Nejen na tyto otázky odpoví odborníci z Fakulty 
lesnické a dřevařské ČZU v Praze.
FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
29. srpna 
ESENCIÁLNÍ OLEJE A NETRADIČNÍ DRUHY KOŘENÍ
Laboratoř etnobotaniky a etnofarmakologie představí své jednotlivé projekty - jak se z 
aromatických rostlin získávají esenciální oleje a kde všude se dají využít. Návštěvníci si můžou 
otestovat své znalosti v rámci poznávačky esenciálních olejů a netradičních druhů koření.

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
pátek 26. 8. – úterý 30. 8.
UKÁZKA PRŮTOKU VODY KRAJINOU
Dva modely říčních koryt –napřímené koryto (není schopné zadržet protékající vodu, nebo 
snížit rychlost průtoku) a meandrované koryto (kde je více prostoru pro zadržení vody (např. v 
tůních v meandrech).

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ COUNTRY RADIA EXKLUZIVNĚ  
Z AGROSALONU ZEMĚ ŽIVITELKA
sobota 27. 8. - neděle 28. 8. 
Víkend s písničkami na přání

SEMINÁŘE 

ČTVRTEK 25. 8. 
Národní pavilon Z, seminární místnost A + B + C
15:00 - 18:00 Komoditní rada pro mléko a hovězí maso, pořádá Agrární komora ČR

Národní pavilon Z, seminární místnost D
    Předávání cen bývalé hejtmanky Jihočeského kraje, pořádá Jihočeský kraj

PÁTEK 26. 8. 
Národní pavilon Z, seminární místnost A + B + C
Mezinárodní konference: SCIENCE FOR SMART AND SUSTAINABLE AGRICULTURE
8:00 - 9:00 registrace
9:00 - 9:20 úvod
9:20 - 11:00 Výzvy v současném zemědělství
11:00 - 11:30 coffee break
11:30 - 13:00 Zemědělství 4.0
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 15:30 Kvalita a bezpečnost zemědělských produktů
15:30 - 16:00 coffee break
16:00 - 17:00 Perspektivy zemědělství
17:00 - 17:15 závěrečná řeč
17:15 - 19:00  social dinner & cocktail
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Konference se koná při příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU a zahrnuje 
přednášky odborníků a diskuse na téma udržitelného zemědělství, digitalizace v zemědělství, 
kvality a bezpečnosti zemědělských produktů apod., prezentace univerzit, výzkumných 
center a firem nabízejících progresivní řešení v oblasti chytrého a udržitelného zemědělství.

Konference je součástí celoevropské iniciativy Společného výzkumného centra (DG Joint Research 
Centre) Evropského komise „Science meets Regions“, která si klade za cíl přispět k rozvoji strategických 
politických opatření založených na vědeckých poznatcích a podpořit pravidelnou spolupráci nejen mezi 
regionálními politiky a vědci, ale zapojit také podnikatelská sdružení a občany k vytvoření společné vize 
politických priorit a nástrojů potřebných k řešení budoucích výzev.

Pořádá Regionální rozvojová agentura jižních Čech ve spolupráci s Regionální agrární 
komorou Jihočeského kraje pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a hejtmana 
Jihočeského kraje Martina Kuby.

Národní pavilon Z, seminární místnost D + E
15:00 – 18:00   Priority předsednictví ČR v Radě EU a aktuální vývoj Evropské  
    zelené dohody, pořádá Konsorcium nevládních organizací,   
    potravinářských a zemědělských podniků

administrativní budova Výstaviště České Budějovice a.s.
15:00 – 17:30    Unie ovocnářů jižních a západních Čech , z.s.

pavilon R2
09:00 - 12:00 Jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR /neveřejné/

pavilon T1, expozice Agrární komory ČR
10:00 - 12:00 Zasedání Rady České zemědělské společnosti, z.s.,  
    pořádá Agrární komora České republiky /neveřejné/

PONDĚLÍ 29. 8.
Národní pavilon Z, seminární místnost A + B + C
09:00 - 15:00 Den společnosti AGROTEAM CZ
seminární místnost D
10:00 - 14:00 Dotace a zemědělské pojištění, pořádá RENOMIA, a.s.

TISKOVÉ STŘEDISKO
Národní pavilon Z, 1. patro 
pátek 26. 8. 
13:00 - 14:30 Tisková konference k výsledkům sklizně,  
    pořádá Agrární komora ČR a Ministerstvo zemědělství

Změna programu vyhrazena.
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DĚTSKÝ
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SVĚT
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Dětský zemědělský svět

Inspirovat nejmenší návštěvníky a ukázat, že zemědělství je tradiční obor a důležité odvětví, 
ve kterém se dnes využívají nejmodernější technologie –  to je cílem Dětského zemědělského 
světa. Děti se seznamují se zemědělstvím formou hry a poznávání. Vyzkouší si sušení sena, 
orání půdy starým pluhem, dojení mléka. Areálem vedou i naučné stezky, na většině stanovišť 
Dětského zemědělského světa jsou soutěže o skvělé ceny. Nechybí ani aktivity pro děti na 
stáncích vystavovatelů.

DÝŇOBRANÍ ANEB SVÁTEK DĚTÍ, DÝNÍ A STRAŠIDEL

po celou dobu Země živitelky, vpravo za hlavní bránou
Annovino Lednice a Strýček Dýňa jsou tradičními partnery agrosalonu Země živitelka s 
programem pro děti i dospělé  - s dětskou diskotékou, vyřezáváním dýní, malováním obrázků a 
také s lednickými dřevěnými houpacími koníky, vyrobenými přímo vinaři ze dřeva starých sudů.

Novinkou roku 2022 je vinný bar Annovino (setkání s lednickými vinaři, 
degustace kvalitních moravských a oceněných vín, posezení u vína).  
K tradici vinařství Annovino na Země živitelce patří ochutnávka a prodej 
prvních burčáků a také lednické speciality Višňáku (letní obdoba burčáku 
z moravských višní).

ANNOVINO LEDNICE s.r.o., www.annovino.cz

NOVINKA
PRO

RODIČE
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VELKÁ DŘEVĚNÁ FARMA
po celou dobu Země živitelky, plocha 117

Ve velké farmě najdou děti dřevěný kravín, traktory, ale i netradiční bludiště,  
vyzkouší si na vlastní kůži sušení sena a orání políčka, a mnoho dalšího. 
Aleš Kroupa – Hravé peklo Bernartice , www.hravepeklo.cz

KNIHOVNA ANTONÍNA ŠVEHLY
po celou dobu Země živitelky, plocha 117
Knihovna Antonína Švehly je třetí největší zemědělskou knihovnou na světě, kterou navštěvují 
všechny generace zemědělců. Její stánek v rámci Dětského zemědělského světa je určený 
nejvíce malým čtenářům, nebo dokonce nejmenším „nečtenářům“. Knihovna je místem,  
které je radost navštívit! 
Pro děti je připraveno několik poznávacích soutěží a aktivit a všichni dostávají malé dárky.
Knihovna Antonína Švehly,  www.knihovnasvehly.cz

LESNÍ PEDAGOGIKA: „DŘEVO JE Z LESA“
PŘIJĎTE VYTVOŘIT VELKÝ STROM ZEMĚ ŽIVITELKA!
po celou dobu Země živitelky, plocha 117

„Lesu běží čas pomaleji než lidem. Než ze semínek vyrostou stromy, z nichž je možné vyrobit třeba  
stůl, uplyne více jak 100 let. Tento cyklus se stále opakuje, tedy v místě, kde lesníci lesy pokáceli,  
opět vysází nové stromy“. 

Malí i starší návštěvníci se seznámí se starobylou technikou plavení dřeva, prohlédnou si 
modely lesní techniky a otestují si, kolik druhů listnatých nebo jehličnatých stromů znají. 
Každý dětský návštěvník může přispět svým malovaným „lístečkem“ ke vzniku velkého stromu 
Země živitelky. 
Na návštěvníky však nečeká jen vzdělávací část, ale také mnoho zábavy a her. 
www.lesnipedagogika.cz 

Dětský zemědělský svět
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AGENTURA DUHOVKA
PŘENESTE SE POMOCÍ VIRTUÁLNÍ REALITY NA FARMU! 
po celou dobu Země živitelky, plocha 117
Agentura Duhovka připravila pro nejmenší návštěvníky nejen oblíbené malování na obličej, 
ale i tematický fotokoutek, ve kterém se malí i velcí přenesou pomocí virtuální reality na farmu, 
nebo na pole k zemědělským strojům. TIŠTĚNÝ SNÍMEK DOSTANOU VŠICHNI NA POČKÁNÍ! 
Nebude chybět ani dočasné a bezbolestné tetování pro malé i velké – je připraveno přes 300 
vzorů od traktorů, kombajnů, koní až po klasické vzory.
www. agenturaduhovka.cz

RADOST V PÍSKU
po celou dobu Země živitelky, plocha 117
Kreativní tvoření obrázků z barevného písku a šablon zvířátek, krajin, postaviček a mandal.
www.radostvpisku.cz 

JUMP FAMILY ČESKÉ BUDĚJOVICE
po celou dobu Země živitelky, plocha 112
Děti si užijí skákací hrady, velkou nafukovací trampolínu, gymnastické i parkourové  
prvky a jsou zde pro pohodlí všech sedací vaky a lehátka. 
Po celou dobu akce je k dispozici kvalifikovaný personál.
JUMP FAMILY České Budějovice, www.jumpfamily.cz/ceske-budejovice

SKÁKACÍ HRAD
po celou dobu Země živitelky, plocha 117
zapůjčila MONETA Money Bank, a.s., www.moneta.cz 

SKÁKACÍ KOMBAJN
po celou dobu Země živitelky, plocha 117
zapůjčilo Zařízení služeb Mze s.p.o., www.zsmze.cz 

POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE
po celou dobu Země živitelky, plocha 117
Edukačně-zábavný program pro děti i dospělé se skákacím kombajnem, divadlem a dalšími aktivitami.
Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz

KUTIL JUNIOR
pátek - neděle, expozice firmy HELUZ (409)
KUTIL JUNIOR je program pro děti rozvíjející motoriku. Řemeslný program probíhá před 
pasivním domem HELUZ TRIUMF u vstupní brány č. 3. Na zahradě si děti můžou vyzkoušet 
práci s cihlami a maltou a postavit si malé domečky. Kromě toho zde pracují s různými druhy 
nářadí a materiálu, vyrábí dřevěné loutky, hračky a ozdoby, které si můžou odnést domů. 
Připraven je i kreativní koutek a hrací stanoviště pro nejmenší děti - skákací dům HELUZ.
HELUZ ČESKO, www.heluz.cz
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MALOVÁNÍ KARIKATUR: PETR ŠRÉDL
po celou dobu Země živitelky, plocha 117
malíř, ilustrátor a karikaturista Petr Šrédl
www.sredl.eu 

VÝSTAVA A VYŘEZÁVÁNÍ SOCH ZE DŘEVA 
po celou dobu Země živitelky, plocha 405
Jihočeský dřevořezbář Jiří Nekola nejen sochy vystavuje, ale i vyřezává motorovou pilou přímo 
před očima návštěvníkům.
Jiří Nekola, www.drevorezby-nekola.cz

JIHOČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM, O.P.S.
„OD CEPU PO KOMBAJN“
po celou dobu Země živitelky, plocha C1
Děti si vyzkouší šlapací traktůrky, dřevěný kombajn, součástí expozice je hravá farma a mnoho 
edukačních programů a dílniček.
Program „VČELAŘSTVÍ“: vystaven je historický i klasický úl, starý medomed, dýmáky, děti si 
vyzkouší kombinézy i kukly. Program „ZPRACOVÁNÍ OBILÍ“: mlácení cepem, čištění obilí nebo  
mletí mouky v kamenném mlýnku.

VÝSTAVA HISTORICKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Hlavním cílem Jihočeského zemědělského muzea, o.p.s. ( JZM) je nejen zachování staré 
zemědělské techniky, která vypovídá o vynalézavosti a zručnosti našich předků, ale především 
předávání jejich odkazu. V expozici JZM jsou cepy, různé druhy mlátiček, stabilní motory, 
historické traktory, návěsný kombajn.
Jihočeské zemědělské muzeum, o.p.s., www.zemedelske-muzeum.cz 

DĚTI A ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA 
po celou dobu Země živitelky, plocha 305
Malí i velcí návštěvníci si vyzkouší práci s nakladači a stanou se tak na chvíli operátorem 
zemědělských strojů. Pro děti jsou připraveny šlapací modely zemědělských strojů, 
omalovánky a pískoviště.
firma FAST-AGRI s.r.o., www.fastagri.cz

EXPOZICE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA,  
CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV A JEJÍCH PARTNERŮ 
po celou dobu Země živitelky, pavilon T1
NEJEN PRO DĚTI! 
V expozici se malují perníčky, výrábí postavičky a další předměty z usušených kukuřičných listů. 
Součástí je fotokoutek doplněný o rekvizity se zemědělskou tématikou.  
Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz/prv
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ROZHOVOR:
EVŽEN WRATISLAV
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Rozhovor
Evžen Wratislav

Čtyři století hospodaří v Dírné, malé vesnici nedaleko Tábora, šlechtický rod Wratislavů z Mitrowicz. 
Jsou potomky královského rodu Přemyslovců a jejich rod je doložený od roku 936. První historicky 
doložený Wratislav získal v polovině 15. století statek Mitrovice u Sedlčan a stal se purkrabím 
Pražského hradu u krále Jiřího z Poděbrad. Václav Vratislav z Mitrovic (1576–1635), zvaný Tureček,  
se jako patnáctiletý panoš zúčastnil cesty poselstva císaře Rudolfa II. do Cařihradu.
Wratislavové přišli o svůj majetek v 50. letech 20. století, což komentoval děda Evžena Wratislava 
slovy: „Ráno jsem byl velkostatkář, večer velký nedostatkář.“ Po roce 1989 získali v restitucích veškerý 
majetek zpátky. 

Pane Wratislave, jste lesník, rybář, chovatel. 
Která profese je Vám nejbližší a proč?
Vzhledem k tomu, že hospodaříme v lesích, na 
polích a vodní ploše, nemohu žádné odvětví 
upřednostňovat. Všude pracuji rád, protože 
pracovat na majetku, který budovali po staletí 
moji předci, a který zase předám já jednou své 
dceři, je nejen závazek, ale opravdu radost. 
Když nám vrátili majetek, začali jsme nejprve  
v lese a pak jsme pokračovali v dalším 

budování a obnovování velkostatku. Naše 
rodinná firma Wratislav se od roku 2002 věnuje 
chovu ryb. Postavili jsme vlastní sádky. Obilí 
pro ryby si vypěstujeme sami a nemusíme 
ho kupovat. Postupně jsme opravili a dále 
rekonstruujeme budovy rodinného statku, nově 
chováme plemeno skotu aberdeen angus.

Vaše rodina má 1 127 ha lesa, dřevo 
zpracováváte ve vlastní pile. Velkým 

Zemědělec s modrou krví

Evžen Wratislav žije v Dírné se svými třemi dcerami, dvěma sestrami a jejich rodinami. Společně se 
starají o rodinný majetek – 1 127 hektarů lesa, 185 ha vodních ploch a 230 hektarů zemědělské půdy, 
kterou postupně rozšiřují. Dřevo ze svých lesů zpracovává Evžen Wratislavna vlastní pile, prodává 
palivové dřevo a v budově bývalého zámeckého pivovaru vyrábí podlahová prkna a palubky.  
Chová skot plemene aberdeen angus a také koně, ale ty pouze pro radost – zejména svých dcer.
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Rozhovor
Evžen Wratislav

Eugen Wratislav, celým jménem Eugen 
Václav Josef Oswald Ignatius Maria 
Wratislav, hrabě z Mitrowicz, je český 
šlechtic a současný majitel zámku Dírná. 
Je čestným rytířem Maltézského řádu. 
Narodil se 25. dubna 1961 Maxmiliánu 
Oswaldu Wratislavovi z Mitrovic a Karolíně 
Sternbergové. Vlastní rodinnou firmu  
a velkostatek. K jeho majetku patří lesy, 
rybníky a pole, provozuje vlastní pilu, 
malou vodní elektrárnu i hospodu v Dírné. 
Jeho strýc byl hrabě Zdeněk Sternberg, 
doyen významného českého hraběcího 
rodu Sternbergů. Celý život má Evžen 
Wratislav stejnou adresu: Dírná, č. p. 1.

problémem posledních let je kůrovec. Jak se s 
ním vypořádáváte Vy?
Hospodaříme na největší ploše lesů tady v okolí. 
Boj proti kůrovci, bohužel, už není v naší moci. 
Míra rozšíření je taková, že lidská ruka není 
schopna tuto kalamitu zvládnout. Jediná pomoc 
je matička příroda. Vypořádávání se s kůrovcem 
je neustálá těžba napadených porostů, a pokud 
je to možné, tak co nejrychlejší odbyt.

Než jste se začal věnovat vlastnímu 
hospodaření, pracoval jste před rokem 1989  
v zemědělství. V čem se nejvíc, podle Vás,  
tento obor změnil?
Ano, před rokem 1989 jsem pracoval u státních 
lesů a také v zemědělství. Změna oproti roku 
1989 je obrovská. Technologie na zpracování 
půdy, setí, stájové technologie a další a další. 
Myslím, že zemědělství s dnešními možnostmi 
lze dělat na velmi dobré úrovni. Samozřejmě  
je to i otázka financí.

Na co jste nejvíc ve své práci pyšný?
Být pyšný není dobrá vlastnost, ale jsem pyšný 
na svoji rodinu, která se velice intenzivně 
zapojuje do chodu celé firmy. Mám 3 dcery, 
majetek jednou převezme nejstarší, tak jak to v 
šlechtických rodinách bývá a jak si to přál i můj 
otec. Zároveň bude její povinností postarat se 
o mě a o manželku, až budeme staří, a také o 
sestry. Majetek se nedělí. I po roce 1918, kdy byla 
šlechta oficiálně zrušena, dodržovaly šlechtické 
rodiny nepsaný zákon, že veškerý majetek dědí 
nejstarší syn, u nás je to nejstarší dcera. Rod 
Wratislavů bude pokračovat. Nejstarší dcera  
i její syn nesou naše rodové jméno. 

Navštěvujete Země živitelku a pokud ano, co 
nejvíc se vám tady líbí a co nikdy nevynecháte?
Země živitelku navštěvuji pravidelně. Je to pro 
mě příjemný den, kde se setkávám se spoustou 
známých, kteří mají stejné zájmy jako já. Co 
nikdy nevynechám? To je kalíšek teplé medoviny 
s kamarády.
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Navštivte stánek Evropské komise a seznamte se s našimi odborníky,  
od kterých se dozvíte, co dělá EU pro evropské zemědělství a farmáře. 
Ochutnejte naše bio potraviny a produkty s chráněným označením (CHOP, CHZO) z 
celé Evropy a otestujte si znalosti v kvízech zaměřených na to, co dělá EU pro podporu 
zemědělců, spotřebitelů a občanů, ale také v rámci přípravy na budoucnost zemědělství!

Zelené, spravedlivé a 
konkurenceschopné zemědělství pro  

EVROPU
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Českou krajinu je nutné adaptovat na měnící se klima z hlediska ochrany životního prostředí  
i potravinové bezpečnosti.

Až 95% všech surovin pro výrobu potravin pochází z půdy.
Za 100 let u nás vznikne 1 cm půdy.
8 ha = 8 fotbalových hřišť = úbytek zemědělské půdy/den v ČR

PŮDA
ČESKÝ PROJEKT VRACÍ UHLÍK DO PŮDY
Výsledkem je zlepšení stavu půd, podpora biodiverzity, zadržení vody v krajině a uložení 
uhlíku z atmosféry do půdy v podobě organické hmoty.
Půda také hraje zásadní roli při regulaci světového klimatu. Po oceánech je druhým největším 
přirozeným úložištěm uhlíku na světě. Způsob, kterým se tradičně půda zpracovává přispívá 
k velkému uvolňování uhlíku do atmosféry. Změnit to a podpořit přirozené zákonitosti v půdě 
nabízí regenerativní způsob zemědělství, který umožňuje projekt Carboneg. V kooperaci se 
zemědělci usiluje o zlepšení kvality zemědělské půdy a zvýšení její odolnosti. Zaměřuje se na 
uhlíkové hospodaření tzv. carbon farming. Finančně motivuje a metodologicky podporuje 
zemědělce, kteří se rozhodli hospodařit jinak. Carboneg vyplácí zemědělcům odměnu za 
každou tunu CO2, kterou do půdy uloží.
Carboneg - Benefit Management s.r.o., plocha 317
www.carboneg.eu

EXPOZICE STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU
Přijďte se poradit s odborníky
Státní pozemkový úřad (SPÚ) je úřad s celostátní působností zastoupen 13 Krajskými 
úřady a 64 Pobočkami. Spravuje 400 000 převážně zemědělských pozemků, 19 000 
vodohospodářských staveb, 4 000 budov a staveb a 300 vodních nádrží. V expozici v pavilonu 
T1 jsou připravení odborníci se  znalostí problematiky pozemkových úprav nebo směn/
převodů nemovitostí, odpovídat na dotazy návštěvníků.
pavilon T1
www.spucr.cz

SMART ZEMĚDĚLSTVÍ,  
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE A TECHNOLOGIE

Smart farming neboli precizní zemědělství sleduje pomocí moderních technologií 
vlastnosti jednotlivých částí pole. Díky tomu lze třeba přizpůsobovat dávkování hnojiv, 
nebo hloubku orby kvalitě půdy. S použitím navigací, dronů, senzorů a dalších  
chytrých vychytávek tento přístup šetří nejen peníze, ale také životní prostředí.

Budoucnost české krajiny
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PREMIÉRA NOVÉHO UNIKÁTNÍHO SAMOCHODNÉHO 
KRMNÉHO MÍCHACÍHO VOZU TRIOTRAC M
Unikátní řezací nakládací systém s krmivem manipuluje šetrně, beze 
ztrát a umisťuje ho do ložné plochy krmného vozu. Triotrac M může 
odebírat siláž z výšky až 4,5 metrů, je velmi obratný a hodí se i do 
provozu v nízkých stájích se stísněným prostorem.

Zcela nový TRIOTRAC M je kompaktní samochod s jedním vertikálním šnekem. Krmivo je 
nakládáno do míchací vany pomocí řezného štítu a zbrusu nového patentovaného nakládacího 
rotoru, který nakládané krmivo kontinuálně váží a zároveň jej  dopravuje do míchací vany.
objem míchací vany:  14 m3, vhodný pro menší a středně velké mléčné farmy
expozice AGETE s.r.o., plocha 211
www.agete.cz

PRVNÍ ROBOTICKÝ VINOHRADNICKÝ ROBOT,  
NAPĚCHOVANÝ SENZORY A KAMERAMI
Zvládne vinici okopat, likviduje plevel a zajistí postřiky před škůdcům.
Bakus®, nový společník vinaře, vybaven špičkovou technikou, představitel 
přesnosti, zbaví vinaře namáhavých úkolů na vinici, je ekologický a úsporný 
na energie. Je totiž 100% elektrický. 
Robot nabízí řadu inovativních nástrojů. Vinohrad okope, postříká, a to 
všechno podle nejpřísnějších agroenvironmentálních pravidel. Je výsledkem 

Budoucnost české krajiny

SVĚTOVÁ
PREMIÉRA

EXKLUZIVNĚ
NA ZEMĚ

ŽIVITELCE

NOVINKA
ROKU 2022
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pětiletého výzkumu a vývoje týmu mladých inženýrů, kteří sdílí nadšení pro robotiku a ekologii.
Nejprve pěstitel vinici digitálně zmapuje a navede robota do ní. Dále zadá příkaz přes chytrý 
mobil. Podle francouzského výrobce vydrží baterie až deset hodin, tedy celý pracovní den. 
Nejrychlejší nabití má trvat kolem dvou hodin. O bezpečný provoz se starají senzory i kamery 
pro rozpoznání pohybu. Vinohradnický robot Bakus® je novinka roku 2022 a poprvé byl 
představen na výstavě SIA 2022. 
expozice AGROTEC a. s., plocha 215
www.agrotec.cz

FendtONE – KANCELÁŘ V TRAKTORU 
Dokonalé propojení pracovního prostředí kabiny 
traktoru s pracovním prostředím kanceláře majitele 
farmy nebo správce zemědělského podniku
Značka Fendt postupně přechází u svých strojů na 
systém ovládání FendtONE.
V traktoru lze zvolit například digitální službu Fendt 
Task Doc (dříve VarioDoc Pro). Plánování a správa dat 
probíhá přes stolní PC nebo mobilní zařízení. Daný 
systém může využívat mj. data o konkrétním pozemku, 
stavu živin v půdě nebo údaje nutné pro aplikaci 
účinných látek v porostech polních plodin. A právě dané 
možnosti hrají zásadní úlohu pro budoucnost nejen 
české krajiny. 
S ohledem na zvyšující se nároky na ochranu 
životního prostředí lze provádět aplikaci hnojiv 
a účinných látek podle aktuální potřeby, na základě výnosových map , aktuálního stavu 
porostu nebo dávkovat pouze tam, kde je to skutečně potřeba. Lze i  optimalizovat spotřebu 
pohonných hmot a snižovat zátěž v podobě emisí výfukových plynů.  
expozice AGROMEX s.r.o., plocha 307
www.agromex.cz 

ČEŠI DOBYLI SVĚT A TEĎ SE PŘIJELI POCHLUBIT DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC!

Nulové provozní emise a úspora nákladů 
First Green Industries a.s. je ryze českou společností, 
která jako první na světě vyvinula, a úspěšně prodává 
prostřednictvím sítě šedesáti dealeru po celém světě 
plně elektrické smykové nakladače. Největším odbytištěm 
strojů jsou trhy v USA, Anglii a Austrálii. Výhody strojů v 
přímém porovnání s veškerou konkurencí se spalovacími 
motory: nulové provozní emise, masivní úspora 
provozních nákladů a tichost provozu.
First Green Industries a.s., plocha 504
www.firstgreenindustries.com/cs

Budoucnost české krajiny
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Budoucnost české krajiny

LOKALIZÁTOR USTÁJENÝCH ZVÍŘAT VYVINUTÝ ČESKÝMI ODBORNÍKY

V chovu dojnic s volným ustájením vzniká velmi často potřeba vyhledat ve stádě konkrétní zvíře. 
Pro jeho identifikaci je využívaná ušní známka s číselným kódem. Ve volných chovech má každé 
zvíře ještě elektronický identifikátor. K identifikaci dochází však pouze na dojicím stání, nebo v 
krmných automatech. Ve stáji, výběhu nebo na pastvině to ale není příliš spolehlivé, dochází k 
nežádoucímu narušení klidu zvířat a ke stresovým situacím. Vědecký tým oddělení technologie a 
techniky chovu hospodářských zvířat VÚŽV vyvinul lokalizátor zvířat, který umožňuje jednoznačně 
identifikovat dané zvíře resp. jeho polohu v prostoru. Lokalizátor je patentově chráněný.
Garant výsledku: doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D. a doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.
Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., pavilon T1, www.vuzv.cz

OPTICKÝ SKENER POROSTU AUGMENTA - NÁSTROJ  
PRO SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ
Efektivnější provoz farmy a nastavení správné dávky hnojiva
Prostřednictvím skeneru porostu Augmenta je možné dodat rostlinám přesně takové množství aplikační 
dávky, kterou potřebují. Zařízení dokáže snížit používání chemikálií až o 40 % a zvýšit produktivitu až o 
20 %, čímž snižuje negativní dopady průmyslového zemědělství na životní prostředí a zdraví.
Polní analyzátor skenuje zdravotní stav porostu, vypočítává potřebnou dávku dusíku, 
regulátoru, fungicidů nebo desikantu a tu aplikuje pomocí stávajícího rozmetadla/
postřikovače. Systém je navržen tak, aby jej bylo možné snadno namontovat na jakýkoli 
traktor, rozmetadlo/postřikovač, což umožňuje plně automatizovat proces přesného hnojení.
UNIAGRA CZ a.s., plocha 307, www.uniagra.cz

EXPOZICE PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA,  
CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV A JEJÍCH PARTNERŮ 
Součástí expozice jsou v letošním roce:  Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, 
Společnost mladých agrárníků České republiky, Národní síť Místních akčních skupin České 
republiky, Spolek pro obnovu venkova České republiky a současně zástupci Národnej siete 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Pro návštěvníky je připravený i zajímavý doprovodný program - výstava fotografií přibližující 
realizované projekty v rámci Programu rozvoje venkova, prezentace činností z venkovského 
života, nebo autentická ukázka lidových řemesel.
pavilon T1
www.eagri.cz/prv



39

Budoucnost české krajiny

POTRAVINY

1 obyvatel ČR za rok spotřebuje:
60 l mléka, 13 kg sýra, 8 kg hovězího a telecího masa, 242 vajíček, 68 kg brambor,  
43 kg vepřového masa,  25 kg drůbežího masa

EXPOZICE ZEMĚDĚLSKÉHO SVAZU ČR
Zemědělský svaz ČR je nevládní organizací, která prosazuje zájmy zemědělců v oblasti 
produkce, odbytu a zhodnocování zemědělské produkce a řeší klíčové problémy současného 
zemědělství. Posláním Zemědělského svazu ČR je usilovat o rozvoj zemědělství a venkova a 
pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit.
Program:
1. Projekt ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE! 

Cílem projektu je popularizace zemědělství a odbourávání mýtů o zemědělství. Na 
stánku ZEMĚDĚLSTVÍ ŽÍJE! je vystaven model farmy, promítají se pořady o vybraných 
zemědělských oborech. Pro děti probíhají soutěže v poznávání semen, sušených plodin a 
zemědělské techniky. Za odměnu dostane malý návštěvník drobný dárek.

2. Projekt ODPOVĚDNĚ KE KRAJINĚ 
Druhým rokem vyhlašuje Zemědělský svaz ČR soutěž ,,Odpovědně ke krajině“, která má 
poukázat na produkční zemědělce, kteří hospodaří v souladu s okolím. Přijďte se podívat 
na počiny těch nejlepších! 

3. Projekt NAŠI ZEMĚDĚLCI - PŘIJĎTE OCHUTNAT VYBRANÉ PRODUKTY  
OD ČESKÝCH ZEMĚDĚLCŮ 
Cílem českých zemědělců je výroba kvalitních českých potravin. Na stánku Zemědělského 
svazu ČR je  letos možné ochutnat i zakoupit kvalitní produkty, například moravská vína 
značky Perk od Agrodružstva Miroslav nebo čerstvé ryby z Rybí zahrady, kde  jsou chovány 
způsobem tvz. Aquaponie.  
Pro milovníky uzenin a masných výrobků bude Zemědělské družstvo Bělčice a Zemědělské 
družstvo Čechtice nabízet kvalitní delikatesy z vlastního chovu.

4. Projekt INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A ČESKÁ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMA 
Zemědělství prochází překotným vývojem a zemědělci se musejí celoživotně vzdělávat. 
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IVVZ a ČTPZ pomáhají přenášet výsledky nejnovějšího výzkumu do praxe formou 
konkrétních projektů, pořádáním seminářů a konferencí, zveřejňováním odborných článků. 
Nejnovější aktivitou je zajištění odborného poradenství pro všechny zemědělce.

pavilon T1
www.zscr.cz      
MINIPIVOVARY 

Malý nezávislý pivovar (minipivovar) je podnik, jehož celková produkce není větší než 
200 000 hl. Pivo z minipivovaru je protiváhou komerčně vyráběným pivům velkých 
pivovarů s důrazem na kvalitu. Minipivovar nabízí pivo vždy čerstvé a v jeho nejlepším 
stádiu dokvášení.

Suroviny potřebné k uvaření 0,5 l piva: 3 litry vody, 2 400 zrníček sladu, 2,5 g hustých 
tekutých kvasnic, 2 až 3 šištice chmele
Český chmel má 9 odrůd.

Univerzitní minipivovar ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY byl založen v květnu
roku 2016. Cílem univerzitního minipivovaru je zaměření na maximální využitelnost potravin. 
Minipivovar Čtyrák vaří piva z českých surovin ve vysoké kvalitě.
pavilon R3
www.pivovar.zf.jcu.cz

RODINNÝ MINIPIVOVAR VALÁŠEK ze Vsetína produkuje lahodné pivo oceněné mnoha cenami, 
je vyráběno klasickou technologií bez využití extraktů a urychlovacích procesů. 
plocha 402
www.minipivovar.com

Jihočeský MINIPIVOVAR KERAS BECHYNĚ obnovil tradici vaření piva téměř po 100 letech.  
V bechyňském pivovaru vaří pivo klasickou dekokční metodou, která je typická pro česká piva. 
Pivo je nefiltrované a nepasterované.
plocha 218
www.pivovarkeras.cz

Historie VLTAVOTÝNSKÉHO PIVOVARU zavazuje k výrobě piva té nejvyšší kvality s harmonicky 
vyladěnou hořkostí a lahodnou chutí. Minipivovar v Týně nad Vltavou nabízí tradiční světlý 
Hradní ležák, tmavý ležák Tobiáš a světlé výčepní pivo Svobodný Pán.
plocha 317
www.pivovartyn.com

PIVOVAR ANTOŠ na výrobu používá výhradně nejkvalitnější domácí český chmel a vyhlášený  
slad z moravské Hané připravovaný sladováním na humnech. 
plocha 401
www.pivovarantos.cz

Budoucnost české krajiny
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EXPOZICE ZAŘÍZENÍ SLUŽEB MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
PROJEKT RYBA NA TALÍŘ
Projekt RYBA NA TALÍŘ vznikl na podporu sladkovodní akvakultury, domácího trhu, regionálních 
prodejců a zejména konzumace domácích sladkovodních ryb. 
V rámci projektu probíhá v expozici kuchařská show, při které profesionální kuchař připravuje 
jídla ze sladkovodních ryb, od filetování po finální recept. Vše, co kuchař uvaří, mohou 
návštěvníci na místě ochutnat. Současně probíhají soutěže o zajímavé ceny.
pavilon T1
organizuje Zařízení služeb MZe, s.p.o., www.zsmze.cz, www.rybanatalir.cz

EXPOZICE STÁTNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO INTERVENČNÍHO FONDU
V letošním roce se SZIF opět prezentuje největší ostrovní expozicí kvalitních potravin, kde se 
představí 32 výrobců, kteří jsou držiteli ocenění Klasa nebo Regionální potravina, a nabídnou  
nejen své oceněné výrobky, ale i další sortiment. 
NOVINKA! POJÍZDNÁ PRODEJNA REGIONÁLNÍ POTRAVINY: Návštěvníci si můžou nakoupit 
oceněné výrobky Regionální potravina nejen z Jihočeského kraje, ale i z ostatních krajů. 
pavilon T1
www.szif.cz 

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
AGRÁRNÍ KOMORA má společnou expozici s řadou svých spoluvystavovatelů.
Projekt BRAMBORY - ZDRAVÁ ZELENINA propaguje brambory jako významnou součást 
rostlinné produkce. 
Projekt Z NAŠÍ ZEMĚ spočívá v prezentaci místní zemědělské produkce směrem k široké veřejnosti.
Projekt ŽERU MASO má za cíl zdůraznit význam masa v lidské výživě, nezastupitelnost živočišných 
bílkovin pro optimální vývoj a obnovu tkání a široké možnosti jeho kuchyňského využití. 
Projekty jsou spolufinancovány z prostředků Ministerstva zemědělství.
Projekt ŽIJEME JÍDLEM je multimediální propagační kampaň zaměřená na přenos informací 
o významu péče o přírodní zdroje (půda, voda, ovzduší aj.) ve vazbě na potraviny, které jsou 
nezbytné k zajištění života lidí. Projekt je spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství 
a jeho odborným garantem je Potravinářská komora ČR.
Nejen pro děti je připraven FOTOKOUTEK s řadou tematických rekvizit.
pavilon T1
Agrární komora ČR, www.akcr.cz

EXPOZICE EVROPSKÉ KOMISE – ochutnávka biopotravin 
Ve stánku Evropské komise se můžou návštěvníci seznámit s odborníky, ochutnat 
BIO potraviny a produkty s chráněným označením (CHOP, CHZO) z celé Evropy a otestovat si 
znalosti v kvízech zaměřených na podporu zemědělců, spotřebitelů a občanů EU.
plocha 212, www.ec.europa.eu     

SALONEK VÍN
Vinařství je nedílnou součástí zemědělství. Letošní novinkou je SALONEK VÍN, ve kterém můžou 
návštěvníci ochutnat a nakoupit skvělá vína našich domácích vinařů – členů Vinářské asociace 
ČR a dalších, jako například Vinařství Josef Valihrach, Pavlovín.
pavilon B4

Budoucnost české krajiny
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HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA 
Předvadiště I. a II., pavilony D1-D3, mobilní kotce a boxy na přilehlých plochách předvadišť

VÝSTAVA SKOTU 

V ČR je chováno 25 masných plemen skotu.
Česká národní plemena: česká červinka, český strakatý skot

PLEMENNÝ BÝK ŠAMPION

Býk plemene aberdeen angus MEWIL BLACK STAR 45D je letos speciálně představen  
na Země živitelce a již získal tituly:

 » šampion plemene aberdeen angus a Národní vítěz v kategorii starší plemenní býci  
z roku 2020 ( CHV Pěčín 2020).

 » šampion plemene a Národní vítěz v kategorii starší plemenní býci z roku 2021 (Národní 
výstava Brno 2021)  

Budoucnost české krajiny
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SKOT UČEŠOU KADEŘNICE ZE 
SKOTSKA
Vystavování hospodářských zvířat je 
vážná věc. Chovatelé nenechají nic 
náhodě a zvířata připravují mnoho 
týdnu předem. Nejprve se zvířata musí 
ochočit, pak přijde na řadu úprava 
srsti nebo pedikúra. Na letošní Země 
živitelku si chovatelé masných plemen 
skotu angus, dexter a limousine 
pozvali dvě mladé specialistky 
ze Skotska. Seonaid McLaren a 
Stephanie Dick pocházejí ze slavných 
chovatelských rodin a přípravě 
zvířat se věnuji profesionálně. V Česku stráví týden, během kterého budou 
předávat své dovednosti našim mladým i zasloužilým chovatelům.

PLEMENO DEXTER

Dexter je nejmenší evropské plemeno skotu, jedná se o jedno z nejstarších 
evropských plemen, jehož historie sahá až do doby kamenné. Do ČR byl první import 
uskutečněn v první polovině roku 2012 z Dánska do chovu Karla Rodena ve Skrýšově  
na Sedlčansku. 
Dovezeno bylo 5 jalovic a plemenný býk. Na jaře dalšího roku byl schválen šlechtitelský 
program pro plemeno dexter. V současné době je v ČR 50 chovatelů, kteří mají svůj chov 
zapsaný v plemenné knize, do plemenitby bylo za deset let vybráno 95 býků a počet 
čistokrevných plemenic se za deset let navýšil na neuvěřitelných 450 kusů.

Budoucnost české krajiny
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SOUTĚŽ „NEJSYMPATIČTĚJŠÍ DEXTŘÍK“
ZVOLTE KAŽDÝ DEN NEJSYMPATIČTĚJŠÍHO DEXTRA A ZÍSKEJTE ODMĚNU!
Každý den je během odpolední komentované přehlídky plemene dexter vyhlášen vítěz dne  
a z hlasujících vylosován výherce věcné ceny.
Jeden den výherce vylosuje osobně Karel Roden, chovatel a předseda Klubu chovatelů 
plemene dexter, který přislíbil svou účast a letošní agrosalon osobně navštíví.
Účastnit se může každý návštěvník, který vyplní anketní lístek a vhodí do hlasovacího boxu 
umístěného u stání ve stanu Klubu chovatelů plemene dexter. 

VÝSTAVA KONÍ

Nejstarší české plemeno: Starokladrubský kůň
zapsáno v seznamu UNESCO jako kulturní dědictví lidstva

V ČR je chováno 23 plemen koní.
Česká národní plemena: český teplokrevník, moravský teplokrevník, českomoravský 
belgický kůň, huculský kůň, starokladrubský kůň, slezský norik

PREZENTOVANÉ KONĚ NA PŘEDVADIŠTI I.

čtvrtek 25. 8. – sobota 27. 8.
pořadatelé ukázek: Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem, Národní hřebčín 
Kladruby nad Labem, s.p.o.

neděle 28. 8. – úterý 30. 8. 2022
pořadatelé ukázek: Jihočeský svaz chovatelů koní z.s.
kůň Lotar, valach Dario Zippos Dasher (American Quarter Horse - americký kovbojský kůň), valach 
Máximo (andaluský kůň), kůň Kinský, český teplokrevník Bacardi, Welsh mountain pony (velšský 
horský pony) , klisna minihorse Avril van stal Etsberg a její dcera Arwen Dreams Come True
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NÁVŠTĚVNICKÉ HLASOVÁNÍ „SYMPAŤÁK PŘEDVADIŠTĚ 2022“
anketa o nejsympatičtějšího koně z předvadiště I.
Po loňském úspěchu probíhá i letos soutěž „SYMPAŤÁK PREDVADIŠTĚ 2022“, ve které můžou 
návštěvníci volit nejsympatičtějšího koně, který bude vystupovat na předvadišti I. Kůň, který 
obdrží nejvíce hlasů, získá titul SYMPAŤÁK PREDVADIŠTĚ 2022. Hlasování probíhá od neděle 
28. srpna do úterý 30. srpna. Hlasovací lístky i hlasovací box jsou k  dispozici ve stáji u 
předvadiště. 
2 vylosování návštěvníci získají věcné ceny. Losování i vyhlášení vítězů je v úterý 30. srpna  v 13:00.
Ceny pro vítěze věnuje ze své tvorby paní Alena Lukešová.
Organizuje Jihočeský svaz chovatelů koní z.s.

VÝSTAVA OVCÍ A KOZ

V ČR je chováno 30 ovčích a 7 kozích plemen.
Česká národní plemena ovcí: šumavská ovce, valašská ovce
Česká národní plemena koz: bílá (bezrohá) krátkosrstá koza, hnědá (bezrohá) 
krátkosrstá koza

Na Předvadišti I. probíhá v neděli 28. srpna OVČÁCKÝ DEN včetně Národního šampionátu 
plemene ovci Zwartbles i nákupního trhu plemenných beranů a kozlů. Každé odpoledne  
v rámci ovčácké expozice probíhají ukázky stříhání vlny, dojení koz a práce ovčáckých psů  
s ovcemi, nebo ukázka předení vlny na kolovratu.

VÝSTAVA PRASAT A DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
pavilony D 

České národní plemeno prasat: přeštické černostrakaté prase
česká národní plemena drůbeže: česká husa, česká husa chocholatá, česká zlatá 
chocholatá (slepice)
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PAVILON R3 – PAVILON RYBÁŘSTVÍ 

Ve vodách České republiky žije více než 60 druhů ryb, mnoho z nich je u nás 
nepůvodních. Hospodářsky je využívána zhruba čtvrtina z celkového počtu druhů, 
zbytek plní důležitou biologickou roli v systému (např. jako články potravního řetězce).
Ročně uloví registrovaní rybáři na udici cca 4 000 tun ryb.

V Pavilonu rybářství načerpají inspiraci odborníci i fanoušci rybolovu. V expozici
Českého rybářského svazu, z.s. je akvárium s živými sladkovodními rybami, simulátor zdolávání 
úlovků ryb i laserová střelnice zaměřená na kormorána velkého. Samozřejmostí je celá řada 
propagačních a výukových předmětů s rybářskou tématikou nebo informační pult, kde budou 
zaměstnanci ČRS připraveni zodpovědět otázky z oblasti sportovního rybolovu a příslušné legislativy.

PAVILON MYSLIVOSTI
Letos v novém!

ČR je světovou špičkou v chovu muflonů. Odhaduje se, že u nás žije zhruba 1/3
světové populace tohoto zvířete.
V ČR je 2 000 mysliveckých spolků.

V pavilonu R1 je možné si myslivecké potřeby prohlédnout i nakoupit u tradičních, 
ale i nových vystavovatelů. NOVINKOU je letos ukázka mistrovského rytí, díky 
kterému se mění běžné zbraně v umělecké a sběratelské kousky.
NOVINKOU je kavárna Hunters Coffee, která se specializuje na kávu a kávové 
příslušenství pro lovce.
 
Zajímavý program nabízí ve své expozici místní myslivecký spolek, návštěvníci 
si můžou otestovat své dovednosti a znalosti a zúčastnit soutěží. Během dne 
probíhají kynologické ukázky a myslivecké troubení. 
Ceny do soutěže věnoval Zámecký pivovar Břeclav, výrobce piva Kanec. 
pavilon R1

H U N T E R SH U N T E R S

C O F F E E
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ZLATÝ KLAS 2022

Prestižní soutěž o nejlepší vystavený exponát ZLATÝ KLAS vyhlašuje 
Ministerstvo zemědělství ČR. Pořadatelem soutěže je Výstaviště České 
Budějovice a.s. 
Soutěžními exponáty jsou špičkové výrobky a novinky z oblasti techniky 
i mechanizace prací v zemědělství, vědy a výzkumu v zemědělství 
nebo opravárenství, exponáty z potravinářství, lesního a vodního 
hospodářství, z oblasti ochrany životního prostředí. Soutěžní exponáty 
se dělí do 4 kategorií: rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace 
a potravinářství. Přihlásit do soutěže je možné exponát, který bude 

vystavený na Země živitelce, nejvýše však 2 roky po sobě. 
Ocenění uděluje soutěžní porota složená z odborníků (zástupci Ministerstva zemědělství,
odborného školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí zemědělsko-potravinářského
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.
Slavnostní vyhlášení vítězných exponátů je tradičně vždy první den Země živitelky v rámci
slavnostního večera.

NAVŠTIVTE EXPOZICI  
PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU  
V PAVILONU T2
Česká republika stála v čele EU naposledy v první polovině roku 2009. 
Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších 
úkolů vyplývajících z členství v EU. Předsednickou trojici tvoří s Francií a 
Švédskem. 
Úkoly v rámci předsednictví jsou zajistit pokrok v práci na právních předpisech 
EU, kontinuitu programu EU, řádný průběh legislativních postupů a spolupráci 
mezi členskými státy.
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V laboratoři virtuálního profesora Dohořela vstoupíte do fascinujícího světa 
vědy. Na vlastní oči se přesvědčíte o škodlivosti cigaretového kouře a poznáte 

blíže různá bezdýmná řešení. Můžete si zde také vyzkoušet brýle s virtuální 
realitou nebo CO metr – přístroj na měření obsahu oxidu uhelnatého v dechu.

Vstup do laboratoře mají osoby starší 18 let.

Najdete nás u Brány Sever
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Země 

živitelka  

Venkovní

plocha 

u hlavní 

brány

 Engineered
for Efficiency

Odolnost a stabilita

CompactMaster AG

Robustnost

Vysoká stabilita

Vynikající trakce na různých površích

Dobré samočisticí vlastnosti

www.continental.cz
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  PREZENTACE ČESKÝCH VÝROBCŮ 
POTRAVIN
  PŘEHLED PRIVÁTNÍCH ZNAČEK 

ČESKÝCH ŘETĚZCŮ
  OCHUTNÁVKY OCENĚNÝCH 

VÝROBKŮ SOUTĚŽE
CENA PK ČR O NEJLEPŠÍ 
INOVATIVNÍ POTRAVINÁŘSKÝ 
VÝROBEK
  ZNAČKY KVALITY 

ČESKÁ CECHOVNÍ NORMA 
A ČESKÝ VÝROBEK – 
GARANTOVÁNO PK ČR
  SOUTĚŽE PRO DĚTI

TĚŠÍME SE NA VÁS

KVALITNÍ A BEZPEČNÉ POTRAVINY 
OD ČESKÝCH VÝROBCŮ
Zveme vás do pavilonu T1
Každý den 9.00 – 18.00 hodin
(úterý 30. 8. 2022  9.00 – 15.00 hodin)
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www.agromex.cz

partner každého  
správného zemědělce

145x200 inzerát.indd   1 21.07.22   15:07
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www.agromex.cz

partner každého  
správného zemědělce

145x200 inzerát.indd   1 21.07.22   15:07
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otevřeno celý rok
sobota, neděle, státní svátky: 
14:00 - 17:00 
letní prázdniny: pondělí - neděle: 
9:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 

Husova kaple, Táborská 208, 
398 43 Bernartice

www.hravepeklo.cz  C

expozice pekla a nejznámějších pohádek
postavy v pekle i v pohádkách v životních velikostech

pekelná recepce
věznice na zlobivé rodiče

jeskyně s tříhlavým drakem
bouřkostroj, Satanova hvězdárna, pekelný dalekohled
muzejní expozice věnovaná špičkařství v Bernarticích

NOVINKA!
PEKELNÉ SKLEPENÍ
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travní směsi

AROS-osiva s.r.o.
Trousilova 1, 182 00 Praha 8
Tel./fax: +420 284 681 652
E-mail: info@aros.cz

Dostihová • Ekologická • Hřištní • Jetelotravní • Luční 
Obnova® • Parková • Pastevní • Sadová a další

Široká nabídka travních směsí 
pro všestranné využití

www.aros.cz

AROS-145x210-2022.ai   1   01.08.2022   9:49AROS-145x210-2022.ai   1   01.08.2022   9:49
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STÁJ UFONEK
http://staj.ufonek.net

Legenda českých virtuálních stájí stále žije!
Přijď zavzpomínat nebo nově objevit svět plný

milovníků koní i jiných zvířat!

Nové soutěže, akce i příležitosti!

On-line hra
http://staj.ufonek.net

na tebe čeká!
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Volba pro opravdovou práci!

Quicke X3S/X4S 
 za

- špičkový nakladač od největšího výrobce na světě
- úspora 20% paliva oproti konkurenci

díky hydraulice LCS
- nakladač je vybaven 3. funkcí, tlumení rázů

a společným zapojováním rychlospojek
- doprava a montáž zdarma. 
- platnost nabídky do 30. 10. 2022. Platí pro 

traktory se 4-válcovými motory.

220099.000  Kč*
Pozor!
Omezený
počet kusů!
**CCeennaa  jjee  uuvveeddeennaa  bbeezz  DDPPHH..  
QQuuiicckkee  XX55SS

zzaa  221199..000000,,--KKčč

nnoovvaakk++442200  660011  220066  227744
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Objednejte si výhOdný balíček a dOstávejte  
6 měsíců oba tituly jen za 2 083 Kč

objednávejte na  
www.ikiosek.cz/blesk do 15. 9. 2022 za 2 083  kč 
nebo pište na e-mail: predplatne@cncenter.cz 
a UVÁdĚJte KÓd blk 2208  
taKÉ mŮŽete Volat bezplatnĚ tel.:  253 253 553 pro snadné objednání

Doručení
bezpečně
až Domů!

zdarma
půlroční  

předplatné

letní balíček

Obrázky jsou ilustrační. Akce je určena pouze pro nové předplatitele. Nabídka platí pouze pro objednávky doručované na území České republiky. Tuto akci pořádá společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 
02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7. Podmínky pro dodávku periodického tisku formou předplatného, kterými se řídí práva a povinnosti při poskytování předplatného, a informace o 
zpracování osobních údajů jsou uveřejněny na internetové stránce www.cncenter.cz/predplatne. Celková cena balíčku předplatného Blesk (po - so) + Blesk Křížovky odpovídá hodnotě předplatného deníku Blesk.
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SEZNAM 
VYSTAVOVATELŮ
A OBCHODNÍKŮ
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A - DRO , spol. s r.o.
www.a-dro.cz
Velké Meziříčí
česká firma vyrábějící 
automatický štípač
104

ADMI BUSINESS SERVIS 
s.r.o.
www.tankujte.cz
Horní Suchá
nádrže na naftu, adblue, 
benzín a další
213

AG servis - zemědělská 
technika s.r.o.
www.agservis.cz
Třešť
zem. technika RAUCH, 
KRONE, LEMKEN, CASE
510

Agentura Duhovka
www.agenturaduhovka.cz
Třeboň 
fotokoutek, malování na 
obličej, dočasné tetování
114

AGETE, s.r.o.
www.agete.cz
Lišov
výhradní dovozce strojů 
TRIOLIET
211

AGRAFA s.r.o.
www.agrafa.com
Horní Slavkov
technika HE-VA, návěsy 
Western, plachtové haly
702, 704

AGRALL ZEMĚDĚLSKÁ 
TECHNIKA, a. s.
www.agrall.cz
Prosiměřice
Zastoupení firem CLAAS 
a VÄDERSTAD v České 

republice.
502

Agrární komora České 
republiky
www.agrocr.cz
Olomouc - Hodolany
prezentace AK ČR
T1

AGRICO s.r.o.
www.agrico.cz
Třeboň
tradiční výrobce a dodavatel 
zemědělských technologií
T2

AGRIFOREST s.r.o.
www.agriforest.cz
Horní Cerekev
dovoz a prodej zemědělské a 
lesní techniky
112

AgriMachines SE
www.agrimachines.cz;  
www.zunhammercz.cz
Praha - Vršovice
poradenství, školení a obchod 
se zemědělskou technikou
203

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

AGROECOPOWER LIMITED
www.agroecopower.cz
Praha - Žižkov
zvýšení výkonu, snížení 
spotřeby
218

AGROFERT, a.s.
www.agrofert.cz
Praha - Chodov
zemědělství, potravinářství, 
chemie, lesnictví, dřevařství
310

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

AGROMECHANIKA v.o.s.
www.agromechanika.cz
Lhenice
výroba kotlů na dřevo a 
pelety
317

AGROMEX s.r.o.
www.agromex.cz
Modletice
poradenství, financování, 
prodej zemědělské techniky, 
servis a originální náhradní 
díly
307

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

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

AgroStar cisterny s.r.o.
www.agrostar.cz
Velká Bíteš
výroba cisternových zařízení
114

Agrostis, s.r.o.
www.biologickezemedelstvi.cz
Horní Moštěnice
distributor mikrobiálních 
přípravků pro polní výrobu
T2

Seznam vystavovatelů
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Agroteam CZ s.r.o.
www.agroteam.cz
České Budějovice
poradenství
Z

AGROTEC a.s., Divize 
zemědělské a stavební 
techniky
www.agrotec.cz
Hustopeče u Brna
importér zemědělské techniky 
New Holland
215

AGROTECHNIKA Vaněk s.r.o.
www.agrotechnika.cz;  
www.farmtrac.cz;  
www.vyvazecky.cz
Praha - Vokovice
prodej traktorů, zemědělské a 
lesní techniky
505

Agrotest fyto
www.vukrom.cz
Kroměříž
zemědělský výzkum, 
šlechtění, poradenství, služby 
pro zemědělce
T1

Agrotrans Otice s.r.o.
www.agrotrans-otice.cz
Štáblovice
prodej a servis zemědělské 
techniky
317

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

AGROVO CZ s.r.o.
www.agrovo.cz
Praha - Smíchov
dovozce strojů WIELTON 
AGRO a POMOT
108

Agrowest a.s.
www.agrowest.com
Plzeň
zemědělská, komunální, 
zahradní technika
511

AGROZET České 
Budějovice, a.s.
www.agrozet.cz
České Budějovice
zemědělská technika
501, 511, 512

AGV s.r.o.
www.agromont.cz
Bohumilice
výstavba a technologie pro 
živočišnou výrobu
Z

AHProfi s.r.o.
www.ahprofi.cz
Plzeň
dílenské vybavení, ruční 
nářadí
317

AKP spol. s r.o.
www.akp.cz
Brno - Černovice
postřikovače, rosiče, trysky a 
čerpadla
508

Alena Lukešová
www.lukesova.wz.cz
Příbram
trička a obrazy na dřevě s 
mysliveckou tématikou
R1

ALFA PROFI s.r.o.
www.alfaprofi.cz
Brno
prodej a servis lesnické a 
komunální techniky
116

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

ALPA, a.s.
www.alpa.cz
Velké Meziříčí
masážní přípravky a 
kosmetika
303

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

Amylon, a.s.
www.amylon.cz
Havlíčkův Brod
tradiční výrobce pudingů a 
směsí na pečení a vaření
B4

ANNOVINO VINAŘSTVÍ 
LEDNICE s.r.o.
www.annovino.cz
Lednice
dýňobraní, vína zrozená v 
Lednici, višňák, burčák
100, 308, 702

Antonín Janeček
Říčany
kremrole, tyčinky
411

Apis - zateplování oken, 
s.r.o.
www.zateplovanioken.cz
Kroměříž
renovace a zateplení 
stávajících typů oken
317

Aquahop s.r.o.
www.aquahop.cz
Rakovník
zástupce společnosti Netafim 
pro ČR - závlahové systémy
206

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

Seznam vystavovatelů
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ASM TECHNOLOGY
https://asmtechnology.eu/cs/
home-cs/
Praha - Košíře
stroje na čištění, třídění 
obilného zrna
101

Asociace chovatelů 
Aberdeen Angus, z.s.
www.aberdeenangus.cz
Kamenný Újezd
sdružuje zájemce o masné 
plemeno skotu aberdeen 
angus
405

Asociace sociálního 
zemědělství, z.s.
http://www.socialni-
zemedelstvi.cz/asociace-
socialniho-zemedelstvi/
České Budějovice 
T1

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

ATMOSAN®
www.atmosan.com
Praha - Nusle
Atmosan - řešení vzlínavé 
vlhkosti
B1

Aulichová Blanka
Hronov
oděvy pro myslivce a rybáře
R3

AUTO VINKLER, s.r.o.
www.autovinkler.cz
Písek
jediný autorizovaný prodejce 
a opravce FORD a HUNDAI v 
Písku
506

Avistech s.r.o.
www.nakladaceavant.cz

Netřebice
prodej a servis finských 
kolových nakladačů Avant
102

BANNER s. r. o.
www.banner-shop.cz
Sezimovo Ústí
oděvy do přírody - pro 
lesníky, myslivce, rybáře
R1

BARVY-LAKY U PEPÁNKA
www.upepanka.cz
Moravské Budějovice
výroba barev pro 
zemedělskou a stavební 
techniku
201

Bažantice Hluboká
www.bazantnice-hluboka.cz
Hluboká nad Vltavou
lov bažantí zvěře
R1

Bc. Monika Hlasová
České Budějovice 
palačinky, vafle, plněné 
chlebové placky, alko/nealko 
nápoje
217, 116

BEDNAR - SILA
www.bednar-sila.com
Praha - Vinoř
skladování a posklizňová 
úprava zrnin
201

Belarus-traktor.cz s.r.o.
www.belarustraktor.cz
Klíčany
zemědělská a komunální 
technika
116

BENEKOVterm s.r.o. Horní 
Benešov
www.benekov.com
Horní Benešov

automatické kotle na tuhá 
paliva
B1

BENESA TECH s.r.o.
www.benesatech.cz
Praha - Libeň
nakladače MultiOne, drtiče 
Negri bio, mulčovače, vozidla 
Car
103

BEST - COVER s.r.o.
www.best-cover.cz
Hořepník
stájové technologie - 
ventilace - přístřešky
410

BHT s.r.o.
www.bht-klima.cz
Praha - Malá Strana
tepelná čerpadla, 
fotovoltaické elektrárny
307

BILLA, spol. s r. o.
Modletice
T1

BitterMan s.r.o.
www.bitterman.cz
Praha - Veleslavín
domácí potřeby
202, 204

Black Garlic Czech s.r.o.
www.cesky-cerny-cesnek.cz
Praha - Žižkov
Český černý česnek - Black 
Garlic Czech
308

Blatenská ryba, spol. s r.o.
www.blatenskaryba.cz
Blatná
producent živých a 
zpracovaných ryb, jatečných 
kachen
119, 301, 310

BLAZE HARMONY s.r.o.
www.blazeharmony.com
Lipník nad Bečvou
český výrobce kotlů na 

Seznam vystavovatelů
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biomasu
317

BOHEMILK, a.s.
Opočno
T1

Bosch Termotechnika 
s.r.o., divize Bosch Junkers
www.bosch-vytapeni.cz
Praha - Štěrboholy
plynové kondenzační kotle, 
tepelná čerpadla, elektrokotle
116

Bruder - ok - hracky.cz
ok-hracky.cz
Písek - Pražské Předměstí
modely zemědělské techniky 
Bruder, Siku, zvířátka 
Schleich
301

Budějovický Budvar, 
národní podnik, Budweiser 
Budvar, National 
Corporation, Budweiser 
Budvar, Entreprise 
www.budvar.cz
České Budějovice
T1

BV - Technika, a.s.
www.bvtechnika.cz
Ostrava - Polanka nad Odrou
zastupce společnosti SEKO 
Industries Srl
510

Bystroň - Integrace s.r.o.
www.bystron.cz
Valašské Meziříčí
český výrobce lesní a 
zemědělské techniky
317

C. I. T. trade s.r.o.
www.citrade.cz
Červený Kostelec
česká firma - výroba textilu 
pro myslivost
R1

Carboneg
www.carboneg.eu

Praha - Nusle
společnost pro snižování 
uhlíku v atmosféře
317

CARLA spol. s r.o.
www.carla.cz
Dvůr Králové nad Labem
T1

Cebulkowy raj Mariusz 
Derek
Myšlibórz
cibulky květin
406, 317, E5

Celostátní síť pro venkov
www.eagri.cz/venkov
Praha - Nové Město
program rozvoje venkova a 
partneři CSV
T1

CERASUS BOHEMIA s.r.o.
www.pivovarkeras.cz
Praha - Břevnov
PIVOVAR KERAS BECHYNĚ
218

Cernin s.r.o.
www.cernin.cz
Budišov nad Budišovkou
výroba a prodej krmných 
vozů, zastýlacích vozů, 
nesených zastýlacích a 
krmných strojů, zastýlacích, 
rozmetacích a krmných lžic, 
mobilních kompostáren,
pojízdných nádrží 
na motorovou naftu, 
dezintegrátorů pro BPS
306

CIME, s.r.o.
www.cime.cz
Pelhřimov
prodej a servis zemědělských, 
stavebních, komunálních 
strojů
301

CIUR a.s.
www.ciur.cz
Praha - Staré Město
zdravá foukaná izolace 

Climatizer Plus
102

ContiTrade Services s.r.o.
www.bestdrive.cz
Otrokovice
provozovatel servisní sítě 
BestDrive v ČR
101

COOPERATIV s.r.o.
www.cooperativ.cz
Praha - Modřany
sklolaminátová sila, šnekové 
a spirálové dopravníky
213

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

Cukrárna Kamel s.r.o.
Praha - Vinohrady
prodej kávy, zákusků, 
domácích limonád a mléčných 
koktejlů
B4

CZECH NEWS CENTER a.s.
www.cncenter.cz
Praha - Holešovice
deník blesk
101

Česká akademie 
zemědělských věd, (ČAZV)
www.cazv.cz
Praha - Nové Město
T1

Česká plemenářská 
inspekce
www.eagri.cz/public/web/cpi/
portal/
Praha - Vinohrady
T1

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

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

Český svaz chovatelů 
masného skotu, z.s. 
(ČSCHMS)
www.cschms.cz
Praha - Nové Město
vedeme plemenné knihy 
a provádíme kontrolu 
užitkovosti
D, 405

DAKR spol. s r.o.
www.dakr.com
Hranice
sekačky na vysokou trávu, 
mulčovače, traktůrky
104

Dalibor Hromčík
www.medovinaonline.cz
Nivnice
medovina
218

Dana Freibergová
Němčice
zahradní keramika
401

Daniela Skřivanová
Škvorec
červená, bílá, růžová vína a 
burčák
317

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

David Stránský - Kavárna 
na cestě
www.fb.com/kavarnanaceste
Soběslav
pojízdná kavárna s výběrovou 
kávou
401

DENIGO, s.r.o.
Řícmanice
drobné kuchyňské potřeby: 
škrabky, spiralizery, kráječe
219

Detecha, chemické výrobní 
družstvo
www.detecha.cz;www.
reginakosmetika.cz
Nové Město nad Metují
kosmetika Regina, nátěrové 
hmoty Detecha
B4

DINO SERVIS s.r.o.
www.STOP-KOROZI.cz
Česká Lípa
ZINGA - zinkování za studena 
nátěrem
401

DOMINANT GENETIKA 
s.r.o.
www.dominant-cz.cz
Voleč
vlastní originální program 
šlechtění drůbeže
Z

DOMUSA kotle
www.novitera.cz
Pelechy
ekologické kotle na tuhá 
paliva
317

Dorper Asociace CZ, z.s.
www.dorper.biz
Vendryně
servis pro chovatele ovcí 
plemene DORPER
D

DRAGON JH s.r.o.
www.vanellus.cz
Jindřichův Hradec
dovozce a prodejce 
kanadských krbových kamen 
a krbových vložek
213

DXN INTERNATIONAL CZ 
s.r.o.
Brno - Jundrov

první zdravá káva na světě s 
houbou reishi
B1

E.ON Energie, a.s.
www.eon.cz
České Budějovice 
dodáváme energii do 
domovů, firem i obcí
T1

E-agro s.r.o.
www.e-agro.cz
Rakovník 
retenční nádrže, závlahové 
systémy, skleníky, hnojiva
206

Ecosagon
www.at-bryss.cz
Velký Týnec
zastoupení kotoučové pily 
Ecosagen
103

Eduard Škvára
www.skvara-dojeni.ic.cz
Obecnice
ohradníky pro zvířata
312

efko cz s.r.o.
Veselí nad Lužnicí 
T1

EKOBAK Praha s.r.o.
www.bioenzymy.cz
Praha - Černý Most
bioenzymy do septiků, žump, 
ČOV, zahradních jezírek
201

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

ENERGOTOP SERVIS s.r.o.
Olbramovice

Seznam vystavovatelů
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prodej a servis kotlů SMART
317

Energy Adventure s.r.o.
www.energyadventure.eu
Praha - Žižkov
nákladní e-tříkolky a 
e-koloběžky
410

ENVI-PUR, s.r.o.
www.envi-pur.cz
Praha - Dejvice
hospodaříme s vodou - ČOV, 
dešťové nádrže
103

EUROFIT Prosperity s.r.o.
www.hobbychef.cz
Brno - Žabovřesky
japonské nože z damascénské 
oceli Yawell, nádobí Gastrolux
B1, R1

EUROPEAN COMMISSION
Brussels
zelené, spravedlivé a 
konkurenceschopné 
zemědělství pro evropu
212

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

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

Exportní garanční a 
pojišťovací společnost, a.s.
www.egap.cz
Praha - Nové Město
EGAP je úvěrová pojišťovna 
se zaměřením na tržně 
nepojistitelná rizika
T1

FaKOPA s.r.o.
www.fakopa.cz
Děčín
teakový nábytek
317

FAREGA s.r.o.
www.farega.cz
Praha - Vinohrady
prodej koupacích sudů a 
severských saun
404

FARMTEC a.s.
www.farmtec.cz
Jistebnice
komplexní služby při 
investicích v živočišné výrobě
Z, 501

Fast Agri s.r.o.
www.fastagri.cz
Boršov nad Vltavou
prodej a servis zemědělské 
techniky (doprava a 
manipulace)
304, 305

FIDES AGRO, spol. s r.o.
www.fidesagro.cz
Šardice
minerální a mléčná krmiva, 
premixy pro hospodářská 
zvířata - výroba
T2

FIREWORK s.r.o.
Praha - Veleslavín
potřeby pro domácnost, 
Potravinka (potravinová fólie)
317, 204

First Green Industries a.s.
www.firstgreenindustries.com
Praha - Michle
česká společnost, která vyrábí 
elektrické smykové nakladače
504

Fiveco s.r.o.
www.farmarskyautomat.cz
Modřice
prodejní automaty na 
zemědělské produkty
Z

FleetCom s.r.o.
www.dumkotlu.cz
Praha - Braník
největší topenářství v ČR - 
dodávky topení na klíč
317
Foodtech s.r.o.
www.foodtech.cz
Plzeň - Severní Předměstí
technika pro zpracování ovoce 
a zeleniny
T2

FORMAT 1 spol. s r.o.
www.format1.cz
Křenovice
váhy na dobytek, váhy pod 
sila, pytlovací a dávkovací 
váhy
B1

FORMECH logistic s.r.o.
www.formech.cz
Praha - Uhříněves
e-shop s náhradními díly 
na zemědělskou techniku, 
potřeby pro dílnu a zahradu  
a mnoho dalšího
108

František Cáb, DiS.
Bruntál
dárkové balení a degustace 
slivovice
402, 209

FRONIUS Česká republika 
s.r.o.
www.fronius.cz
Český Krumlov - Domoradice
výroba a prodej svářecí 
techniky
B1

GARNEA a.s.
www.garnea-as.cz
Neplachov
prodejce zemědělské a 
stavební techniky
214

GASTRO & ART Brno s.r.o.
www.uvalaska.cz
Brno - Veveří
čepujeme pivo z minipivovaru 
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Valášek
402

Generali Česká  
pojišťovna a.s.
www.generaliceska.cz
Praha - Nové Město
Generali Česká pojišťovna 
představuje moderní 
finanční instituci se silnou 
znalostí českého trhu a 
mezinárodním zázemím. 
Velikost pojišťovny a její 
stabilita zaručují, že Generali 
Česká pojišťovna bude za 
všech okolností schopná 
dostát svým závazkům. 
Stejně jako přinášet zásadní 
technologické inovace i rychlé 
a profesionální služby.
T1

Gospodarstvo szkólkarskie 
Kielkowski
www.kielkowski-szkolka.pl
Rybnik
okrasné a ovocné stromky a 
keře
405

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Bylinowy Raj Chwist Paweł
www.bylinowyraj.pl
Rudnik Maly
trvalky, okrasné trávy, 
cibuloviny
406

GOSPODARSTWO ROLNE 
EDEN
Dlugie
semena a sazenice, rostliny, 
okrasné stromy
312, 406

GOSPODARSTWO ROLNE J. 
M. Mrowiec
Pruchna, Polska
lilie
401, 404

Gospodarstwo rolne 
Ogrodnicze Adam 
Grypiński
Hazlach

rostliny
701

Gregor a syn, s.r.o.
www.gregor-asyn.cz
Tábor - Čekanice
prodej traktorů a zemědělské 
techniky
107, 110

HANES s.r.o.
www.hanes.cz
Praha - Stodůlky
dodavatel speciální kolové 
a dálkově řízené pásové 
techniky určené pro údržbu 
zeleně a likvidaci náletových 
dřevin ve svazích a těžko 
přístupných lokalitách
110

HANZEL PRODUKCJA 
OBUWIA S.C.
www.hanzel.pl
Ludzmierz
obuv pro myslivce
310

HBT WELD s.r.o.
www.hbt-weld.cz
České Budějovice
prodejní, servisní a 
poradenská činnost v oblasti 
svařování
B1

Helix International s.r.o.
www.vykrajujeme.cz
Praha - Troja
tradiční kuchyňský sortiment 
české výroby
B4, 701

HELUZ cihlářský průmysl 
v.o.s.
www.heluz.cz
Dolní Bukovsko
výrobce kompletního 
cihelného systému pro hrubou 
stavbu
409

Hikmicro
www.hikmicrocz.cz
Drahenice

termovizní přístroje Hikmicro 
pro myslivost, ochranu 
majetku
101

HLIMONT s.r.o.
www.polnistroje.cz
Havířov - Šumbark
prodej nakladačů za traktor 
pro nakládání dřeva, hnoje 
atd.
307

HOŠEK Trade s.r.o.
www.dobrekladivo.cz
Ostrava - Moravská Ostrava
305

Hravé peklo
www.hravepeklo.cz
Písek - Budějovické Předměstí
dětský doprovodný program
114

Hunters Coffee
www.hunterscoffee.eu
Jihlava
výběrová káva pro milovníky 
přírody a dobrodružství
R1

Chaudry&Goraya s.r.o.
www.cgfoods.cz
Brno - Žabovřesky
prodej výběrových čajů a kávy
B4

IMOBA, a.s.
www.imoba.cz
Praha - Chodov
prezentace firmy
310

Ing. Jan Příhoda
www.gongbrno.com
Sobotovice
B1, 501, 502, 511, 306, 
303, 512, 307

INTABO
www.intabo.cz
Tábor - Náchod
zemědělské technologie, 
čistící technika
303
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INTERFORST CZ s.r.o.
www.interforst.cz
Prostějov
trakotorové navijáky 
a vyvážečky, těžba a 
přibližování dřeva
116

INTERLACTO, spol. s r.o.
Praha - Vinohrady
T1

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

iSchweizer marketing 
s.r.o.
www.bestofnature.cz
Hodonín
trdelník, káva, přírodní 
produkty, logické hry
204, 311, 312, 402

Izolace Fuk s.r.o.
www.izolacefuk.cz
Praha - Vinohrady
montáž kvalitní foukané 
izolace po celé ČR
307

J + M FALCON, s.r.o.
www.prirodnilazne.cz
Kladno - Švermov
výrobci přírodních produktů, 
prodej česneku
308

Jamenská a.s.
www.jamenska.cz
Jamné nad Orlicí
minerální krmiva, lizy, pelety, 
mák
413

Jan Gerža
www.sauny.cz
Česká Lípa

výstava horkých masážních 
sudů a sudové sauny
307

Jaroslav Vestfál
Cerekvice nad Bystřicí
pravé ručně vyráběné Hořické 
trubičky
B4, 402

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích
www.jcu.cz
České Budějovice
veřejná vysoká škola
R3

Jihočeské zemědělské 
muzeum, o. p. s.
Týn nad Vltavou
historická zemědělská 
technika, dětský doprovodný 
program
C1

Jihočeský chovatel a.s.
www.jchovatel.cz
České Budějovice
prezentace svazu
D, D1, D3, 405

Jihočeský kraj
www.kraj-jihocesky.cz
České Budějovice
T1

Jirbo s.r.o.
www.jirbo.cz
Svatý Jiří
výroba a prodej 
profesionálních štěpkovačů 
(špalíkovačů)
701

Jiří Chlebek
Frýdek-Místek - Lískovec
vykrajovací formičky
204

Jiří Jirkal
Kaplice
Vinařství Kubík, Velké Bílovice
B4

Jiří Nekola
www.drevorezby-nekola.cz
Horní Kněžeklady
vyřezávání soch ze dřeva
305

Jiří Podlešák
www.podlesak.cz
České Budějovice
výroba, prodej, servis přívěsů 
Hulee, Aussems, Podlešák
207

Jofemar, Roesler
www.farmarskyautomat.cz
Modřice
prodejní automaty na 
zemědělské produkty
Z

JOHANN HOCHREITER 
s.r.o.
www.johann-hochreiter.cz
Plzeň - Východní Předměstí
bioplynové a biometanové 
stanice
Z

JUMP FAMILY s.r.o.
www.jumpfamily.cz/ceske-
budejovice
České Budějovice
skákací hrady, velká 
nafukovací trampolína a další
112

JV AGROTRADE s.r.o.
www.jvagrotrade.cz
Tábor
prodej a servis WIELTON, 
JEANTIL, OPaLL
108

K.B.T. PROFTECH s.r.o.
www.kubota.cz
Beroun
zemědělská a komunální 
technika Kubota
210, 100

KAKTEEN - PH - FLORA, 
spol. s.r.o.
www.kakteen.cz
Sibřina
kaktusy, sukulenty, tillandsie, 
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potřeby pro kaktusáře
413

karavanjede
www.karavanjede.cz
České Budějovice
prodej a půjčovna karavanů
307

Karel Tesař
www.kafeokolo.cz
Litvínovice - Šindlovy Dvory
kávové nápoje z výběrové 
kávy, nealko nápoje, zákusky
112

Karlovarský kraj
www.kr-karlovarsky.cz
Karlovy Vary - Dvory
Karlovarský kraj_regionální 
potraviny, kultura,cestovní 
ruch
T1

Kaufland Česká republika 
v.o.s.
Praha - Břevnov
T1

KDS Sedlčany, nožířské 
výrobní družstvo
www.kds.cz
Sedlčany
český výrobce nožířského 
zboží
B4

keramika KRAUS
www.webtrziste.cz/trhy/
remesla/nahled.php?id=716
Turnov
výroba zahradní a užitkové 
keramiky
317

Klub chovatelů plemene 
dexter - ČSCHMS
405

Klub chovatelů plemene 
limousine - ČSCHMS
www.limousin.cz
405

Knihovna Antonína Švehly
www.kas.uzei.cz
Praha 2
zemědělská, lesnická a 
potravinářská knihovna
117

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

KOVARSON s.r.o.
www.kovarson.cz
Vsetín
český výrobce kotlů a 
kontejnerových nosičů
317

KOVOBEL, výrobní 
družstvo
www.kovobel.cz
Domažlice - Bezděkovské 
Předměstí
technologická zařízení pro 
drůbež, skladovací kontejnery
Z

Kraj Vysočina
www.kr-vysocina.cz
Jihlava
kraj Vysočina - Kraj 
zemědělců a lesníků
T1

Krakonošovy dobroty s.r.o.
www.krakonosovydobroty.cz
Roztoky u Jilemnice
džemy, sirupy, čaje, koření, 
likéry z Krkonoš a další
402

KRÄNZLE, spol. s r. o.
www.kranzle.cz
Karlovy Vary - Drahovice
velko i maloobchod s čistící a 
úklidovou technikou
213

KS Sankro, s.r.o.
www.krovy-sanace.cz
Jihlava

ochrana a sanace krovů
201

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

KVS EKODIVIZE a.s.
www.kvs-ekodivize.cz
Horní Benešov
312

Landmaschinenfabrik 
Köckerling GmbH & Co. KG
www.koeckerling.de
Verl
výrobce zemědělské techniky 
pro zpracování půdy setí
503

Lesní pedagogika
www.lesnipedagogika.cz
Praha - Nové Město
Ministerstvo zemědělství - 
dětský doprovodný program
117

Lesy České republiky, s.p.
www.lesycr.cz
Hradec Králové
největší správce státních lesů
T2

Libor Polomský
www.kvalita-v-kuchyni.cz
Litvínov - Horní Litvínov
domácí potřeby, sklo, šperky, 
kameny
106, AK22, 411

Li-Go
www.li-go.cz
Praha - Libeň
vyrábíme světelné obrazy, 
jenž dodávají prostoru 
harmonii
E5

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

LS KAMNA s.r.o.
www.ls-kamna.cz
Únice
kamna a grily, kamnářství, 
kominictví, poradenství
317

LUKO, s.r.o.
www.luko.cz
Červený Kostelec
český výrobce košil od roku 
1980
R1

LuminarS.cz s.r.o.
www.zahradnihadicenavodu.
cz
Nový Malín
zahradní hadice na vodu a 
příslušenství
301, 406

LUSIEN, s.r.o.
www.nabytek-amadeus.cz
Petřvald
rostoucí nábytek pro děti
B1

MACH MOTORS s.r.o.
www.machmotors.cz
Netolice
multibrandový auto/
motosalon v ČB
401

MALCOM CZ s.r.o.
www.malcomcz.eu
Beroun 
prodej komunální, lesnické a 
zemědělské techniky
201

MALFARM s.r.o.
www.malfarm.cz
Krouna
prodej techniky pro všechny 

zemědělce
213

MANATECH CZ s.r.o.
www.manatech.cz
Humpolec
prodej kvalitní techniky pro 
zemědělství, les i komunál
107

MANUKA-Europe, s.r.o.
www.manukaeurope.com/
Brno - Zábrdovice
manukový med a 
zdravotnické prostředky 
obsahující man. med
217, 317

Marek Štěpáník
Bystřice pod Hostýnem
nářadí pro kutily a zahrádkáře
704

Markéta Aubrechtová
Borek
masožravé a jiné exotické 
rostliny
301

Martin Rangl
Lásenice
trdelník
112

MARTINICE GROUP
www.martinicegroup.cz
Březnice - Martinice
rodinné domy, zemědělské 
haly, jízdárny, stáje, sklady
T1

MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
www.muuupisek.cz
Praha - Lhotka
uzeniny a masné výrobky
T1

MEDIA CLUB, s.r.o.
www.countryradio.cz 
Praha - Strašnice
mediální dům

MELLO s.r.o.
www.mello.sk
Prievidza

prodej ovocných stromů a 
keřů
411

Mendelova univerzita v 
Brně
www.mendelu.cz
Brno - Černá Pole
univerzita s více jak stoletou 
tradicí
R3

MGM a.s.
www.mgm.cz
Holešov
výrobce tažených 
postřikovačů MGM
211

Mgr. Olga Černá
www.upravny-vody.cz
Milín
chemická a magnetická 
úprava a filtrace vody
201

Milan Pilát - ADRI
Stará Turá
zahradnické potřeby
317, 204

Milisterfer s.r.o.
www.milisterfer.cz
Radošovice
Od roku 1991 u nás najdete 
sekačky, pily, křovinořezy, 
traktory a malotraktory, 
ridery, aku techniku, přívěsy, 
kompresory, čerpadla atd. 
Vše od českých i světových 
výrobců jako jsou AGADOS, 
AL-KO, ATMOS, HUSQVARNA, 
ISEKI, SECO, SOLIS a další.
306

Ministerstvo zemědělství
www.eagri.cz
Praha - Nové Město
MZE je ústředním orgánem 
státní správy pro zemědělství
T1

Mirel Vratimov a.s.
www.potravinovefolie.cz; 
www.mirelon.com
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Vratimov
potravinová fólie Fresh´n´Roll 
s řezačkou
B4

MONETA Money Bank, a.s.
www.moneta.cz
Praha - Michle
poskytování finančních služeb
507

MOREAU AGRI VYSOČINA, 
spol. s r.o.
www.moreauvysocina.cz
Nové Město na Moravě
prodejce MANITOU, ZETOR, 
KRONE, JOSKIN a dalších značek
306

Monika Prouzová
Vinotéka Karla IV.
Česká Třebová
víno od českých a 
moravských vinařů a burčák
B4, 301, 317

MOREAU AGRI, spol. s r.o.
www.moreauagri.cz
Brno - Židenice
zemědělská technika
306

MOSKITO s.r.o.
www.moskito.cz
Praha - Žižkov
španělské kuchyňské nože 
ARCOS
309

MOSO s.r.o.
www.moso.cz
Praha - Vršovice
technologie a robotické dojení 
značky DELAVAL
317

Mráz Agro CZ, s.r.o.
www.mrazagro.cz
Blatná
T1

Nakladatelství KAZDA, 
s.r.o.
www.knihykazda.cz
Brno - Staré Brno
výjimečné knihy o přírodě, 
cestování a umění
R1

Narex s.r.o.
www.narex.cz
Česká Lípa
poctivé nářadí pro kutily i 
profesionály
401

Národní hřebčín Kladruby 
nad Labem
www.nhkladruby.cz
Kladruby nad Labem
chov koní
405

NATURA IMUNECO, s.r.o. 
(Vitestin)
www.vitestin.cz
České Budějovice
aktivní péče o střeva a 
zažívací trakt
100, 403

NATURAL, spol. s r.o.
www.naturalgen.cz
Praha - Vinohrady
kompl. plemenářské služby, 
prodej dávek
405

NEWIA s.r.o.
www.newia.cz
Staňkov - Staňkov I
zatloukače kůlů WRAG  
s různou úrovní výbavy
100

NN Životní pojišťovna a 
penzijní společnost ČR
Praha - Smíchov
inovativní produkty v oblasti 
životního pojištění a penzí
B1

NORDEX EUROPE s.r.o.
nordexeurope.cz
Praha - Holešovice
čistící prostředky pro průmysl, 

auto moto, i pro domácnost
B1

Ondrej Sarvaš
www.aquasar.cz
Čakov
fyzikální úpravna vody - 
odstranění vodního kamene
B1, 317

OPaLL-AGRI, s. r. o.
www.opall-agri.cz
Dolní Životice
výrobce zemědělských strojů, 
opotřebitelných náhradních dílů
213

OPOP spol. s r. o.
www.opop.cz
Valašské Meziříčí - Krásno 
nad Bečvou
český výrobce kotlů na tuhá 
paliva - uhlí, dřevo a pelety
116

OSEVA vývoj a výzkum
www.oseva-vav.cz
Zubří
zemědělský výzkum, 
šlechtění, poradenství, služby 
pro zeměd.
T1

Ovocnářská unie České 
republiky, z.s.
www.ovocnarska-unie.cz
Holovousy
profesní svaz pěstitelů ovoce
T1

P & L, spol. s r.o.
www.pal.cz
Biskupice
zemědělská, lesní a 
komunální technka
504

Paprika Meisl
Kyjov
kěře velkých paprik, prodej 
osiva
701, 410

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

Pavel Nejedlo
www.lukon-bulbs.eu
Lovčice
cibuloviny, trvalky
406

Pavlovín, spol. s r.o.
www.pavlovin.cz
Velké Pavlovice
láska k vínu na prvním místě
B4

Pekárna Srnín s.r.o.
www.pekarnasrnin.cz
Srnín
prezentace a prodej 
pekařských výrobků
309

PEKASS a.s.
www.pekass.eu; www.jcb-
agro.cz
Praha - Uhříněves
Oficiální přímé zastoupení JCB 
v ČR. Dopravní a manipulační 
technika JCB - manipulátory, 
nakladače, traktory Fastrac. 
Malotraktory a komunální 
nosiče Antonio Carraro. Pluhy 
ÖVERUM. Sedačky GRAMMER.
108

PENAM, a.s.
Brno - Zábrdovice
T1

Penny Market s.r.o.
Radonice
T1

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

Petr Hartmann
www.prvniovocnavinoteka.cz
Bratislava
ovocné víno
701

Petr Mišák
Žihobce
výroba a prodej kontejnerů a 
odpadových nádob
206

Petr Novotný
Snědovice
myslivecké oblečení a doplňky 
pro myslivce a rybáře
309

Petr Šrédl
www.sredl.eu
Plzeň - Bolevec
malování karikatur
117

PH - TESTPOL- Kozubek 
Janusz
www.januszkozubekwp.pl
Świetochlowice
myslivecké potřeby
309

PHOTOMATE s.r.o.
www.photomate.eu/cs/
České Budějovice 
solární měniče Huawei, 
uložiště energií, nabíjecí 
stanice...
307

Pletárna DUDA s.r.o.
www.pletarnaduda.cz
Holešov
český výrobce nejen 
pleteného zboží
701

Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond, a.s.
www.pgrlf.cz
Praha - Karlín
poskytovatel finančních 

podpor pro zemědělce a 
lesníky
T1, H

Poklady Slovácka s.r.o.
www.pokladyslovacka.cz
Hodonín
přírodní ovocná vína, novinka 
roku 2022-Třešňové ovocné víno
B4

POL-AGRO maszyny a.s.
www.polagro.cz
Frýdek-Místek - Místek
prodej strojů Cynkomet, Unia, 
Pomot, Kobzarenko
505

Potravinářská komora 
České republiky
www.foodnet.cz
Praha - Malešice
zájmové sdružení sam. práv. 
osob a společenstev
T1

Poznej svého farmáře
www.poznejsvehofarmare.cz
Praha - Praha 1
edukačně-zábavný program 
pro děti i dospělé
117

PRAGON s.r.o.
Praha - Kamýk
přírodní prostředky k posílení 
imunity z vybrabých druhů 
hub
B4

PRODAG Zlín, s.r.o.
www.prodag.cz
Liptál
postřikovače, mulčovače, 
štípače, vleky
110

Produkty Vladimír s.r.o.
www.produkty-vladimir.cz
Nerestce
výrobce domácích sirupů bez 
chemie a s láskou
402
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PS sprint s.r.o.
www.prodejnakladacu.cz
Moravany
čelní kolové nakladače 
SCHMIDT
307

PT servis konzervárna 
spol. s r.o.
www.ptservis.com
Tábor
T1

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

Radek Procházka
www.jahodarna-kourim.cz
Kouřim
jahodárna Kouřim
401, 311

Radmila Šebelová
Bílovice nad Svitavou
sýry - oštěpky a ovčí vlna
312

Radost v písku
www.radostvpisku.cz
Frenštát pod Radhoštěm
kreativní tvoření z písku pro děti
114

Rafael Duchoň
České Budějovice
prodej maďarských specialit a 
holandských sýrů
312, AK14, B4, 303, 411, 
401, 317, 308, 204, 106

Raiffeisen - Leasing, s.r.o.
www.rl.cz
Praha - Nusle
financování zemědělské 
techniky
307

RedX International CZ 
s.r.o.
www.redx.cz

České Budějovice
PROFI a HOBBY nůžkové 
stany a potisk
411

Regionální agrární komora 
Jihočeského kraje
www.rakjk.cz
České Budějovice

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

REJ SERVIS
WWW.LESAZAHRADA.CZ
MORKOVICE
lovecké potřeby, - termovize, 
noční vidění, fotopasti, oděvy 
atd.
R1

Renata Hubená
České Budějovice
prodej burčáku, medoviny
406, 403, 317

Renata Kadavá
Vranovice-Kelčice
koření,maďarská paprika, 
hraška
AK16, 106, 204, 309

Renata Langová
www.byrela.cz
Křemže
prodej sportovních potřeb z 
recyklovaných materiálů
411

RENOMIA, a. s.
www.renomia.cz
Brno - Štýřice
T1

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

RERA a.s.
www.rera.cz
České Budějovice
RERA je expertem v získávání 
dotací pro podnikatele, města
Z - seminář

ROJEK dřevoobráběcí 
stroje a.s.
www.kotle-rojek.cz
Častolovice
výrobce teplovodních kotlů na 
tuhá paliva
201

Romana Němcová
Brno - Slatina
bylinky, koření, kořenící směsi
308, 411

Rytectví - Iris Fojtíková
https://engraver-iris.com/
Uherský Brod
umělecká rytina - zdobení 
zbraní, nožů a šperků na 
zakázku
R1

Safari Resort
www.safariresort.cz
Borovany
dětský program - výstava 
zvířat, bistro “Naše farma”
117

Seco Industries, s.r.o.
www.seco-traktory.cz
Jičín - Valdické Předměstí
český výrobce zahradních 
traktorů
301

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

Schauer Agrotronic GmbH
www.schauer-agrotronic.com
Prambachkirchen
zemědělské technologie
T2
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SCHAUMANN ČR s.r.o.
www.schaumann.cz
Volyně
poradenství a výživa 
hospodářských zvířat
401

Schropper GmbH
www.schropper.at
Gloggnitz
rodinná firma s dlouholetými 
zkušenostmi s chovem 
drůbeže
T2

SILENT HUNTER
Przemyšl
myslivecké oblečení: bundy, 
kalhoty, košile
308

Slaneebeer s.r.o.
www.pivovarantos.cz
České Budějovice
řemeslný pivovar Antoš, 
tradiční i moderní pivní styly
401

Slawomir Jasiński
Praszka
okrasné rostliny
406

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

SMS CZ, s.r.o.
www.smscz.cz
Rokycany
výroba zemědělských strojů 
pro předseťovou úpravu půdy
201

SpedCom spol. s r.o. - 
pojízdné lešení
www.leseni-naradi-kaplice.cz
Kaplice
prodej a půjčovna pojízdného 
lešení
307

Spolek pro obnovu 
venkova ČR
www.spov.org
Bělotín
rozvoj venkova
T1

spolek STOP SEČENÍ 
SRNČAT
www.stopsecenisrncat.cz
České Budějovice
dobrovolníci pomáhající 
myslivcům a zemědělcům 
během seče
R1

STAGRA B s.r.o.
www.stagra.cz
Studená
stroje a zařízení pro rostlinou 
výrobu
216

Státní fond životního 
prostředí České republiky
www.sfzp.cz
Praha - Chodov
informace o fondu životního 
prostředí ČR
B1

Státní pozemkový úřad
www.spucr.cz
Praha - Žižkov
státní pozemkový úřad - garant 
realizace krajinných opatření
T1

Státní veterinární správa
www.svscr.cz
Praha - Vinohrady
T1

Státní zemědělský 
intervenční fond
www.szif.cz
Praha - Nové Město
SZIF - ocenění výrobci 
značkami kvality
T1

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.
www.stock.cz
Plzeň - Božkov
T1

STROJÍRNA NOVOTNÝ 
s.r.o.
www.loader.cz
Hrabová
výroba smykem řízené 
nakladače, lesní vyvážecí 
technika
101

Strojírny Rožmitál, s.r.o.
www.rozmital.com
Rožmitál pod Třemšínem
český výrobce zemědělských 
strojů na pícniny
306

STROM PRAHA a.s.
www.strompraha.cz
Praha - Vinoř
profesionální řešení pro Vaší 
firmu
306

Střední odborná škola 
veterinární, mechanizační 
a zahradnická a Jazyková 
škola s právem státní 
jazykové 
www.soscb.cz
České Budějovice
T2

STS Olbramovice, a.s.
www.stsolbramovice.cz
Olbramovice
český výrobce strojů 
především pro chov skotu
213

STS Prachatice, a.s.
www.stsprachatice.cz
Těšovice
zemědělská mechanizace
201

Suntea s.r.o.
www.suntea.cz
České Budějovice
káva, doplňkový prodej
204, 219, 311, 303, 402, 
119
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Svaz českých a 
moravských výrobních 
družstev
www.scmvd.cz
Praha - Nové Město
patří mezi největší svazy 
zaměstnavatelů v ČR
B4

Svaz chovatelů ovcí  
a koz z.s.
www.schok.cz
Hradištko
podpora efektivního rozvoje 
chovu ovcí a koz
D, D2

Svaz pěstitelů chmele ČR
www.czhops.cz
Žatec
T1

Svaz školkařů České 
republiky, z.s.
www.svaz-skolkaru.cz
Olomouc
pěstujeme zeleň pro naši 
krajinu, zeleň je život
T1

Svět bez kouře
Kutná Hora – Sedlec
www.svetbezkoure.cz
Dospělí návštěvníci mohou 
navštívit laboratoř Svět 
bez kouře. Ta se s využitím 
nejmodernějších technologií 
zaměřuje na osvětu o 
škodlivosti cigaretového kouře 
a o možnostech, jak to jde i 
bez něj.
508

SVITAP s.r.o.
www.svitap.cz
Svitavy - Předměstí
český výrobce technického 

textilu
108

ŠÁCHA AGRO, s.r.o.
www.sachaagro.cz
Slabčice
prodej zemědělské techniky-
servis
213

Šálek s.r.o.
www.salekpv.cz
Prostějov
výroba a prodej malotraktorů 
a příslušenství
206

Štěpkovače URBAN KOVO 
s.r.o.
www.stepkovac.com
Lovčice
výrobce a prodejce 
štěpkovačů dřevní hmoty
309

ŠUMAVSKÝ PRAMEN a.s.
České Budějovice
T1

TEMAK CZ, s.r.o.
www.temak.cz
Pardubice - Zelené Předměstí
český výrobce zemědělských 
strojů
213

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

TERMS a.s.
www.terms.eu
Planá
prezentace autonomní 
robotické platformy
307

TITAN GS s.r.o.
www.titangs.cz
Most
dvouplášťové nádrže na 
naftu, nádrže AdBlue na 

biopalivo
116

Tomáš Rousek
České Budějovice
burčák
317

TOPAGRI s.r.o.
www.topagri.cz
Beroun
Stroje značek: VALTRA, BMF, 
FMG, HATZENBICHLER, JAK, 
JAPA, JUNKKARI, KELTEC, 
McCONNEL, MÜTHING, 
PFANZELT, PRINTOTH, 
ROBUST, SAMSON, VANDAELE
210, 100

townout
www.townout.cz
Brno - Židenice
prodej a půjčovna karavanů
307

TRASO s.r.o.
www.traso.cz
Frenštát pod Radhoštěm
dvouplášťové ocelové nádrže 
na naftu
702

TRESERVIS s.r.o.
www.treservis.cz
České Budějovice
prodej čistící techniky 
NILFISK
307

TVAR výrobní družstvo 
Pardubice
www.tvar.cz
Pardubice - Bílé Předměstí
výrobce plastových potřeb pro 
domácnost,dřevorubeckých 
klínů
B4

U+M Servis s.r.o.
www.umtrebon.cz
Třeboň
eurodealer firmy GRIMME, 
autorizovaný prodejce zem.
techniky
502
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UNIAGRA CZ a. s.
www.uniagra.cz
Týn nad Vltavou
prodej a servis zemědělské, 
stavební a komunální 
techniky
307

UNIDATAZ s.r.o.
www.unidataz.cz
Znojmo
technologie čerpacích stanic 
PHM
702

Unie ovocnářů jižních a 
západních Čech, z.s.
Lhenice
Z

UNIMARCO a.s.
www.unimarco.cz
Želechovice nad Dřevnicí
technika značek
HARDI, BREDAL, MASCAR, 
SITREX, BELLON a další
109

UNIVERSUM, s.r.o.
www.universum-lepidla.cz
Brno - Bohunice
zahrada, hobby, lepení, servis 
zahradní mechanizace
317, 312, 201

Ústav zemědělské 
ekonomiky a informací
www.uzei.cz
Praha - Vinohrady
zemědělská ekonomika, 
potravinářství, poradenství  
a informace
T1

Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav 
zemědělský
www.eagri.cz/public/web/
ukzuz/portal/
Brno - Pisárky
T1

V. Racek - zemědělské 
technologie s.r.o.
www.vracek.cz

Dražice
kompletní dodávky zem. 
staveb a technologie do stájí
405

Václav Čmolík
Praha - Malešice
pravý sekaný med, lázeňské 
oplatky, kokosová roláda
317

Václav Hlavín
Tochovice
prodej trdelníku
317, 401, 410

VARI, a.s.
www.vari.cz
Libice nad Cidlinou
výroba a prodej zahradní 
techniky VARI
301

Vavřinec Turčín - 
VČELAPRODUKT
www.vcelaprodukt.cz
Dolní Dunajovice
medy, medy s ovocem, včelí 
produkty
B4

Věra Vlachynská
Uherský Brod
luhačovické lázeňské oplatky 
a sušenky
220, 218

VIKI FRUIT s.r.o.
Nové Město nad Metují - Krčín
domácí a orientální sušené 
ovoce, ořechy, český česnek
311, 312, 204, 220, 317

Vinařský fond
www.vinarskyfond.cz
Brno - Veveří
fond podporuje marketing 
vína a rozvoj vinařské 
turistiky
T1

Vinařství Josef 
Valihrach,s.r.o.
www.valihrach.cz
Krumvíř

Kvalitní přívlastková a 
archivní vína
B4

Vinařství Pavel Vrba
www.vinarstvi-vrba.cz
Vrbovec
prodej vína
701

Vladimír Krejčíř
www.facebook.com/
krejcirzahradnictvi/
Lipník nad Bečvou I-Město
prodej okrasných a ovocných 
rostlin, hrnkových květin
406

Vlasta Štosová
www.mackaceobili.cz
Číčenice
mačkače, šrotovníky a 
míchárny krmiv
301

Vltavotýnský pivovar s.r.o.
www.pivovartyn.com
Týn nad Vltavou
minipivovar
317

VNT electronics - 
ohradníky fancee
www.fencee.cz
Lanškroun - Žichlínské 
Předměstí
výrobce produktů pro 
elektrický ohradník
411

vodafree s.r.o.
www.vodafree.cz
Praha - Žižkov
hospodaření s dešťovou 
vodou, nádrže na vodu, 
příslušenství
317

Vojenská zdravotní 
pojišťovna České republiky
www.vozp.cz
Praha - Libeň

Seznam vystavovatelů



76

nabídka kvalitního 
zdravotního pojištění
B1

Vojenské lesy a statky ČR, 
s.p.
www.vls.cz
Praha - Dejvice
účelová organizace 
hospodařící ve výcvik. 
prostorech armády
T1

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA ČESKÉ 
REPUBLIKY
www.vzp.cz
Praha
dětský doprovodný program
114

VŘÍDLO, výrobní družstvo
www.vridlo.cz
Karlovy Vary - Bohatice
výrobce Karlovarské 
kosmetiky
B4

VVKamna s.r.o.
www.kamna-vlna.eu
Jihlava
výroba a prodej kamen
403

Vydavatelství Profi Press 
s.r.o.
www.profipress.cz
Praha - Vinohrady
vydavatelství odborného tisku
B1, 104, 402

Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, v. v. i.
www.vubp.cz
Praha - Nové Město
poradenství pro zajištění 
bezpečnosti práce
B1

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

šlechtění, poradenství, služby 
pro zemědělce
T1

Výzkumný ústav lesního 
hospodářství a myslivosti, 
v. v. i.
www.vulhm.cz
Jíloviště
výzkum v oboru lesního 
hospodářství a myslivosti
T1

Výzkumný ústav meliorací 
a ochrany půdy, v. v. i.
www.vumop.cz
Praha - Zbraslav
výzkum o oboru ochrany 
půdy, meliorací, využití 
krajiny
T1

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

Výzkumný ústav rostlinné 
výroby, v. v. i.
www.vurv.cz
Praha - Ruzyně
výzkum v oboru rost. výroby, 
genetika, hosp. na zem. půdě
T1

Výzkumný ústav 
veterinárního lékařství, v. v. i.
www.vri.cz
Brno - Medlánky
výzkum v oblasti zdraví 
zvířat, zdravotní nezávadnosti 
potravin
T1

Výzkumný ústav 
zemědělské techniky, v. v. i.
www.vuzt.cz
Praha - Ruzyně
výzkum v oboru zemědělské 
půdy
T1

Výzkumný ústav živočišné 
výroby, v. v. i.
www.vuzv.cz
Praha - Uhříněves
výzkum v oboru živočišné 
výroby
T1

WADERA
www.wadera.com.pl
Nisko
myslivecké a outdoorové 
potřeby a doplňky
R1

Waspper, s.r.o.
www.waspper.com
Spišská Nová Ves
vysokotlakové čističe a 
čerpadla
116

Wikmar - masiv, Wieslaw 
Marcol
www.wikmar-masiv.cz
Jarzabkowice
zahradní nábytek z masívu, 
zahradní domky, altánky
402

WM Profi s.r.o.
www.wmprofi.com
Brno - Jundrov
elektrokola, malé domácí 
spotřebiče
311, 312, 204

WOLF SYSTEM spol. s r.o.
www.wolfsystem.cz
Horoměřice
výstavba železobeton. nádrží, 
sil, jímek a halových systémů
Z

WORMUP S.R.O.
Vamberk
www.wormup.cz
křupaví červíci - ochutnávka 
a prodej
B4
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WTC Písečná s.r.o.
www.wtc-pisecna.eu
Písečná
výrobce zemědělské a 
komunální techniky
213

Y-CZ s.r.o.
www.y-cz.cz
Neplachov
prodejce zemědělské a 
komunální techniky
213

Zámecký lihovar s.r.o.
Boršov nad Vltavou
Zámecký lihovar s.r.o. 
produkující prémiové ovocné 
destiláty
317

Zařízení služeb MZe s.p.o.
www.zsmze.cz
Praha - Nové Město
projekt na podporu 
sladkovodní akvakultury
T1

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

Zemědělská a dopravní 
technika, spol. s r.o.
www.zdt.cz
Nové Veselí
zemědělská a dopravní 
technika
108

Zemědělské služby Dynín, 
a.s.
www.zsdyn.cz
Dynín
ZS Dynín - výroba a prodej 
krmných směsí
R1

ZEMĚDĚLSKÉ STROJE 
KRAJSKÝ s.r.o.
www.zemedelskestrojekrajsky.cz
Záhornice
stroje pro malé a střední 
zemědělce
307

Zemědělský svaz České 
republiky
www.zscr.cz
Praha - Nové Město
dobrovolné, nezávislé 
a nepolitické sdružení 
zemědělců
T1

Zemědělský výzkum,spol. 
s r.o.
www.vupt.cz
Troubsko
zemědělský výzkum, 
šlechtění, poradenství, 
zeměděl. služby
T1

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

Zemědělství žije!
www.zemedelstvizije.cz
Praha 1
projekt na podporu 
zemědělství směrem k 
veřejnosti a dětem
T1

ZEMI BUILDING 
MACHINES a.s. Traktory 
SOLIS
www.solis.cz
Jindřichův Hradec
distributor traktorů SOLIS pro 
ČR a SR
301

ZETOR TRACTORS a.s.
www.zetor.com
Brno - Líšeň
výrobce a prodejce 
zemědělských traktorů ZETOR
Z

ZOOPO spol. s r.o.
www.zoopo.cz
Jaroměř - Cihelny
kožená vodítka na počkání, 
chovatelské a myslivecké 
potřeby
410

ZVVZ GROUP, a.s.
www.zvvz.cz
Milevsko
cisternové a silo návěsy, 
nástavby a přívěsy
210

Seznam vystavovatelů
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Alžběta Kordinová
www.dekoracnimydla.cz
Lišov
mýdla, masti, minerály
406

Angela Čermáková
Praha - Smíchov
výroba dekorací, textil
219

BADYN s.r.o.
www.badyn.webnode.cz
Zlín - Štípa
hrníčky s potiskem, přívěsky
106

BBS NET s.r.o.
Praha - Michle
klimatizace, wellness
B1

Beáta Kováčová
Hurbanovo
bytové doplňky, vyšívané 
ubrusy, dečky, lůžkoviny
220

Beauty s.r.o.
www.ibeauty.cz
Brno
prodej stříbrných šperků
317

Bohuslav Nýč
www.bonysvicky.cz
Dolní Radechová
výroba a prodej parafínových 
svíček
204

CZMEDICA s.r.o.
www.czmedica.com
Liberec
výrobce bylinné 
farmaceutické kosmetiky
AK17

Erika Lakatošová
Zemné
záclony, povlečení

František Doležal
Kopřivnice
výroba gratulací, výroba 

sportovního oblečení
202, 204

František Chaloupka
Roudné
cukrovinky
220, 204

František Ulm
Pchery - Humny
obuv
219

Hana Šlocarová
www.slocarova.cz
Liberec
originální oděvy - batika a 
malba na textil
204

Hugo Patricio Paredes 
Gualli
Říčany
hudební produkce, prodej 
exotických předmětů vlastní 
výroby
219, 204

Ing. Hana MALÁ
www.avon-registrace.eu
Komárov
kosmetika Avon,registrace 
nových AL/AG
AK15

Ing. Jaroslav Novotný
www.autopotahynovotny.cz
Praha - Záběhlice
autopotahy, brýle
220

Ing. Jindřich Dolejšek
www.panak.info
Praha - Stodůlky
tvořivé knížky pro děti
112

Ivo Smolčić
Sobotovice
dřevěné výrobky
217, 317

Jan Čech
Rohatec
prodej přípravku PT-PURE a 

drobného sortimentu na optiku
204

Jan Hoffinger
Praha - Nové Město
relaxační potřeby pro domácí 
použití
217

Jaromír Bauer
Plzeň
obouvací lžíce, domácí 
potřeby
106

Jaromír Golasowski
www.sedackanamiru.cz
Havířov 
sedací soupravy
106

Jaroslava Werthaimová
Brandýs nad Labem
dámské a pánské, český 
dětský textil
217, 701

Jiří Hráček
www.ceskeplavky.cz
Jihlava
plavky všech velikostí, 
halenky, mikinošaty, sukně
AK24

Jiří Kubín
Příbram
čepice, klobouky, fotbalové 
dresy, sluneční brýle, trička
220

Jiří Novák
Nová Ves nad Nisou
výroba a prodej utěrek a 
kapesníků
202

Jiří Svoboda
Praha - Chodov
autopotahy šité na míru
202, 411, 701, 410

Jiří Šanda
Barchov
mladá móda, dětské oblečení
E5
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Jiřina Lorencová
Kladno - Kročehlavy
dámská a pánská konfekce

AK18

Karel Dubský
Jindřichův Hradec - Radouňka
pražené oříšky, cukrovinky
204

Karel Chaloupka
Kladno - Kročehlavy
dámské oblečení, obuv, 
ponožky
219

KOLEON spol. s r.o.
www.extraplus.cz
Brno - Královo Pole
kožené zboží, módní doplňky, 
sluneční brýle
202, 106

Kratochvil styl
Dolní Cerekev
dámská konfekce Kratochvil 
styl, alpská mast
202, 219

Krzysztof Przybyla
Ruda Slaska
zahradní dekorace

Ladislav Peška
www.penezenkyLP.cz
Čelákovice - Záluží
kožené zboží - výroba pravé 
kůže
E5

Luboš Gerčák
www.ubrusyodmartiny.cz
Sedlčany
vyšívané dečky a ubrusy
220

Marek Doležal
Karviná - Ráj
výroba koženého zboží, 
bundy, kožichy, vesty
219

Marek Kaňok
www.naturaloil.cz

Petřvald
přírodní kosmetické oleje
202, 401

Martin Kucej
Hradec Králové - Slatina
pracovní a outdorové kalhoty, 
kabelky
220, 219

Matěj Plachý
Kolín
dětský textil (výroba)
106

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

Mgr. Josef Volfík
Praha - Karlín
potisk triček
204

Mgr. Miroslav Bašus
www.mirba.cz
Milčice
potravinový Artvitin Plus + 
masti z hlívy ústřičné
317, 106

Mgr. Věra Rottová
www.krasne-veci.cz
Hlinsko
prodej módních oděvů a 
bižuterie
AK23

Mgr. Zuzana Lysá
www.keramikabirdgarden.
com
Halenkov
umělecká zahradní keramika
402

Michal Novotný - RENAPUR
www.renapur.cz
Praha - Krč
přírodní prostředky na údrž. a 
impr. kožen. zboží
317

Milan Janeček
Praha - Nusle
cukrovinky, perník
106

Milan Mastný - Marta 
Mastná
www.mastna.com
Štěměchy
samolepky, cedulky a kresby 
zvířat
106

Milan Richter
Hradec Králové
oděvy
106

Milan Sztojka
Bílina
povlečení
219

Milena Milotová
www.ceskecepice.cz
Praha - Modřany
vlastní výroba čepic, textilu, 
náramků
106

Miroslav Hloušek
www.incormedica.cz
Hradec Králové - Třebeš
léčebná kosmetika, konopné 
výrobky, čaje
202, 309

Oto Mlčák
Osek nad Bečvou
vojenské, turistické, 
myslivecké a rybářské 
potřeby
219, 202

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

Pavel Valko
Karviná - Nové Město
dřevěné výrobky, hračky
317
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Pavla Dygrýnová
Raspenava
lázeňské oplatky, čokoláda, 
kožená galanterie
219

Pavol Banás
Kašperské Hory
kšandy, výrobky ze dřeva a 
ovčí vlny
217

Petr Baďura
Vsetín
ovocné a okrasné stromy a 
keře, borůvky, bylinky, růže
406

Petr Bílek
Praha
gastro koření
B4

Petr Kubín
Praha - Staré Město
šperky a dřevěné hračky
411

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

RATTAN STUDIO s.r.o.
www.ratanstudio.cz
České Budějovice
ratanový a teakový nábytek - 
doplňky
312

René Bagár
Brno - Zábrdovice
italská móda
219

Roman Beránek
www.beranekknihy.cz
Havlíčkův Brod
knihy, omalovánky
219

Romana Vlčková
www.airo.cz

Český Krumlov - Horní Brána
chovatelské potřeby pro psy
106

Rudolf Tříska
Praha - Klánovice
uzeniny, sýry
411

Růžena Boháčová
Košice
povlečení, záclony, bytový 
textil
AK19, 202

single combat s.r.o.
Praha - Hostivař
cukrovinky, ponožky, korálky, 
nářadí
204, 220

Šárka Kostelanská
Frýdek-Místek
optika
106

Štefan Sabo
Zlín - Příluky
dřevěné výrobky - hračky, 
pomůcky do kuchyně a na 
zahradu
411

TANATEX s.r.o.
www.tanatex.cz
Skršín
bytový textil, volnočasové 
oděvy, zahradní sedáky
217

TOMEXPORT s.r.o.
Zlín - Příluky
oděvy
AK06

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

UNICS Fair s.r.o.
www.unicsstore.cz
Praha - Staré Město
wellness sortiment
411

UOMO & DONNA s.r.o.
www.uomodonna.cz
Krupka
výroba a prodej dámské 
módy
AK07

Václav Běla
Praha - Strašnice
české pracovní ponožky - 
výroba
219

Vendulka Berousková
Zeleneč
pánské oděvy, dámská 
pyžama
217

Ventzislav Ivanov 
Soytarov
Bitozeves
rock trička, chirurgická ocel, 
kšiltovky, osušky
106

Victor Baltazar Palma 
Zavala
Brno - Černá Pole
nářadí a zahrádkářské 
potřeby, spotřební zboží
219

VLČEK TEXTIL s.r.o.
www.textilvlcek.cz
Hradec Králové - Kukleny
výrobce tradičního dětského 
textilu
220, 204

Wellmart s.r.o.
Vrakúň
rehabilitace, biolampa, 
magnety, jadekameny
219

Werso s.r.o.
www.werso.cz
Žďárek
luxusní spodní prádlo a 
volnočasové oblečení české 
výroby
AK21



81

Seznam obchodníků

Wiklinex” Teresa Tyrala
Wozniki
proutěné zboží
406, 411

WiseTree s.r.o.
Praha - Žižkov
dětské hračky
217, 411

Zdeněk Pavlát
Milevsko
kusový textil
106

Žaneta Mandrlová, DiS.
www.zaluzieoprav.cz
Klokočí
žaluzie, okna, sítě - náhradní 
díly
204
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pořadatel mezinárodního agrosalonu  
Země živitelka
Výstaviště České Budějovice a.s.
Husova 523/30, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 387 714 213
e-mail: info@vcb.cz, www.vcb.cz

vedení akciové společnosti
Ing. Mojmír Severin
předseda představenstva

Ing. Mgr. Zdeněk Volf
místopředseda představenstva,  
obchodní ředitel

Ing. Petr Tureček
člen představenstva, finanční ředitel,  
oddělení právní a legislativní podpory  

Ing. Jan Šesták 
technický ředitel

tisková mluvčí, akreditace novinářů, reklama
Mgr. Michaela Čeňková
e-mail: cenkova@vcb.cz, tel.: +420 770 143 439

fotograf
Tomáš Miklík
e-mail: miklik@vcb.cz, tel.: 420 778 730 855

projektový manažer agrosalonu
Ing. Mgr. Zdeněk Volf
e-mail: volf@vcb.cz, tel.: +420 770 165 901

protokol výstavy
Bc. Monika Fialkova
e-mail: fialkova@vcb.cz, tel.: +420 773 741 152

odborný program (semináře), slavnostní
zahájení, delegace a státní instituce
Ing. Martina Vokatá
e-mail: vokata@vcb.cz, tel.: +420 602 470 648

historické stroje, večer vystavovatelů,
Národní dožínky, stravování
pro vystavovatele/gastro pavilon
Bc. Barbora Dusilová
e-mail: dusilova@vcb.cz, tel.: +420 770 148 374

servis pro chovatele, technické zajištění
Zdeňka Hambergerová
e-mail: hambergerova@vcb.cz,  
tel.: +420 771 135 659

Zlatý klas 2022
Bc. Lucie Ježková
e-mail: jezkova@vcb.cz, tel.: +420 771 243 310

kulturní program - Pivovarská zahrada, fakturace
Jitka Šítalová
e-mail: sitalova@vcb.cz, tel.: +420 724 504 924

Dětský zemědělský svět, fakturace
Bc. Jitka Slámová
e-mail: slamova@vcb.cz, tel.: +420 771 121 583

péče o zákazníky, umístění, realizace
František Klíma
e-mail: klima@vcb.cz, tel.: +420 778 730 587
Martin Průcha
e-mail: prucha@vcb.cz, tel.: +420 778 726 587
Ing. Hana Jirků
e-mail: jirku@vcb.cz, tel.: +420 606 044 216

obchodní plochy, fakturace
Ing. Nikola Rotbauer
e-mail: rotbauer@vcb.cz, tel.: +420 778 454 064

realizace
EXPOSALE - CZ s.r.o.
e-mail: vcb@exposale.cz, tel.: +420 770 141 090

tiskové středisko, Národní pavilon Z
čt – ne  9:00 – 17:30 hodin
po  9:00 – 16:00 hodin
út  9:00 – 14:00 hodin
kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Čeňková, tel.: +420 770 143 439

Infolinka, 
místní rozhlas

tel.: 770 165 901

Záchranná 
služba
tel.: 155

Policie

tel.: 158

Hasiči

tel.: 150

INFORMACE NA TELEFONU 

770 165 901
INFORMACE NA E-MAILU 

info@vcb.cz, zivitelka@vcb.cz

Kontakty
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Těšíme se
na Vás 24. 8. - 29. 8. 2023
na 49. ročníku mezinárodního  
agrosalonu Země živitelka!


