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Hospodářská zvířata na výstavišti v Brně

Už tento týden v neděli začnou na brněnském Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, 
Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava myslivosti, které potrvají do středy 15. května.

Chovatelské technologie, krmiva, genetika
Vystavovatelé veletrhu ANIMAL TECH se prezentují v pavilonu P a na okolních volných plochách. 
Vystavený sortiment pokrývá téměř celou oblast živočišné výroby, na expozicích najdou návštěvníci 
technologie pro chov, krmiva, dietetiku, stájové technologie, manipulační techniku i zemědělskou techniku.

Vystavuje téměř 200 firem, ANIMAL TECH, Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava 
myslivosti zabraly tři z nejmodernějších hal brněnského výstaviště (P, F, G1). Zhruba 900 hospodářských 
zvířat bude vystaveno na 18 tisících čtverečních metrech, největší zastoupení má masný skot. 
Návštěvníci uvidí samozřejmě také dojený skot, prasata, ovce, kozy, koně a včely.

Vystavovatelé se představují

Doprovodný program
V neděli proběhne na výstavišti Sněm Agrární komory ČR. Po celé čtyři dny budou probíhat šampionáty a 
soutěžní přehlídky skotu, hodnocení se účastní také zahraniční bonitéři a rozhodčí. Část doprovodného 
programu je věnována i mládeži a široké veřejnosti, například naučně zábavný program Ze života 
zemědělství nebo vaření z regionálních surovin. Sto let agronomické fakulty si na veletrhu připomene 
Mendelova univerzita v Brně. Součástí doprovodného programu je Středoevropský veterinární kongres.

Kompletní doprovodný program

Koně a včely
Část pavilonu F bude patřit koním. Více než 160 koní téměř dvaceti plemen se představí v nejrůznějších 
ukázkách, které budou probíhat po celý den. Speciálním hostem bude Národní hřebčín Kladruby nad Labem. 
Výstava koní je nejrozsáhlejší za celou dobu konání Národní výstavy hospodářských zvířat, v neděli se jí 
zúčastní také herečka Vanda Hybnerová se svým koněm. Návštěvníci uvidí mimo jiné trojnásobnou vítězku 
Velké pardubické steeplechase Orphée des Blins.

Přehled koňských vystoupení

Včelařská výstava je umístěna v pavilonu G1
Je určena především chovatelům včel, vystavovat a prodávat se budou především 
potřeby pro včelaře. Tradičně si však bude možné koupit také výrobky z včelích 
produktů, v neděli proběhnou včelařské přednášky.

Myslivecké potřeby, zbraně, příběhy myslivosti
Myslivost se tentokrát představí v novém formátu, jehož základem je vyvážení mezi komerční a vzdělávací 
části výstavy, kromě prodejních expozic potřeb pro myslivost a pobyt v přírodě si návštěvníci budou moci 
prohlédnout několik doprovodných výstav – příběhů myslivosti a podívat se na program na pódiu, který 
je dopoledne zaměřen na odborníky a odpoledne na veřejnost. Program na pódiu bude moderovat 
vábič, bavič a myslivec Petr Joo, zajímavou novinkou bude každodenní ověřování mysliveckých znalostí a 
dovedností návštěvníků zaštítěné Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. 
Jihomoravský kraj podporuje prezentaci myslivosti, regionálních potravin a včelařství z jižní Moravy.

Výstaviště je otevřeno denně od 9 do 18 hodin, ve středu do 17 hodin. Nejvýhodnější vstupenky pro 
jednotlivce jsou ke koupi na webu veletrhu ANIMAL TECH, levnější vstupné budou mít také organizované 
skupiny – zájezdy, které mají ve středu vstup zdarma. K příjezdu na parkoviště doproručujeme použít 
brány 8 a 9.
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