
 
 
 

 
41. ročník 

28. 8. - 2. 9. 2014 
 

Nomenklatura výstavy: obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská 
technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, 
zahradnictví a pěstitelství, služby pro zemědělství, tvorba a ochrana 
životního prostředí, ekologické technologie a stavby, likvidace 
odpadů, alternativní zdroje energie, bioprodukty, biomasa, 
racionální výživa a zdravý životní styl, zemědělské a potravinářské 
výrobky 

   
Otevírací doba: čtvrtek - pondělí  9 – 18 hodin 

úterý  9 – 17 hodin 
                                              
Vstupné: plné:     130 Kč  

zlevněné:        70 Kč 
školní:        30 Kč 
rodinné:    280 Kč 
2-denní:   200 Kč 
Lipno Card – plné:  110 Kč 
Lipno Card – rodinné: 250 Kč 

  
Statistika výstavy k datu  12. 8. 2014: 
Počet vystavovatelů (včetně zahraničních):                   347                                        
Počet spoluvystavovatelů (včetně zahraničních):           137                                   
CELKOVÝ PO ČET VYSTAVOVATEL Ů:                   484                                
Z toho počet zahraničních vystavovatelů a spoluvystavovatelů:                             17          
Počet českých a zahraničních firem zastoupených českými vystavovateli:            28  
Zastoupené země: Dánsko, Německo, Bělorusko, Švédsko, Rakousko, Spojené království, 
Slovensko, Nizozemsko, Francie, Slovinsko, Finsko, Spojené státy, Itálie, Rusko, Polsko, Norsko, 
Česká republika 
Počet obchodníků:                 118                                                                 
Pronajatá krytá plocha:     4 486 m2 

Pronajatá volná plocha:  15 092 m2 

Zvláštní předváděcí plocha:  12 220 m2 
Pronajatá obchodní plocha:     2 920 m2 

Počet návštěvníků v r. 2013:                                                                101 082 
 
Garanti výstavy:  

• Ivana Navrátilová (kryté plochy), tel.: 387 714 248, 602 184 264, navratilova@vcb.cz 
• Petr Hazuka (volné plochy), tel.: 387 714 259, 602 495 893, hazuka@vcb.cz        
• Ing. Martina Vokatá (obchodníci), tel.: 387 714 210, 778 441 800, vokata@vcb.cz                                                

  
O VÝSTAVĚ 

 Ve dnech 28. 8. – 2. 9. 2014 se na českobudějovickém výstavišti uskuteční 41. ročník 
mezinárodního agrosalonu Země Živitelka. Výstava je tradičně pořádána ve spolupráci 



s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Agrární komorou ČR, 
Potravinářskou komorou ČR a Zemědělským svazem ČR. Státní zemědělský a intervenční fond 
podpoří kvalitní české potraviny. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v Pivovarské zahradě 
ve čtvrtek 28. 8. od 10:00 hodin za přislíbené účasti prezidenta České republiky Miloše 
Zemana, ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a dalších nejvyšších představitelů státu 
a vlády. 
 Země Živitelka , doprovázená Mezinárodní výstavou družstevnictví a výstavou 
Ekostyl, svým zaměřením pokrývá celý zemědělsko-potravinářský sektor. Velmi silné je 
i v letošním roce zastoupení vystavovatelů prezentujících zemědělské stroje, zařízení a traktory. 
Po letech se také na výstavu vracejí výrobci krmiv.  
 Téma rostlinné a živočišné výroby nabízí tento rok 2. ročník Angus show a 1. ročník 
Limousine show, což je prezentace masných plemen skotu pořádaná ve spolupráci s ČSCHMS. 
Jedná se o unikátní přehlídku dvou hlavních plemen masného skotu, přičemž vystavovatelé jsou 
z celé ČR. Návštěvníci tak shlédnou 125 kusů dobytka. Velmi zajímavá bude i přehlídka 
regionálních chovatelů ovcí a koz.  
 Výzkumný ústav živočišné výroby prezentuje všechna původní česká plemena 
hospodářských zvířat, od slepice až po koně, a to u pavilonu D5. V neposlední řadě budou 
vystaveny potřeby pro chov hospodářských zvířat.  
 Potravinářskou výrobu reprezentují regionální potraviny oceněné značkou kvality 
„Regionální potravina“ a potraviny s národní značkou kvality KLASA . Na výstavě se objeví 
i výrobky značky „Chutná hezky. Jihočesky“, „ Kvalitní evropský výrobek“, „Český výrobek 
– garantováno Potravinářskou komorou ČR“, ochutnávky a samozřejmě prodejní stánky, 
kde si oceněné potraviny návštěvníci mohou zakoupit. Novou tradicí výstavy bude vyhlášení 
výsledků 1. ročníku soutěže Potravinářské komory ČR a České technologické platformy 
pro potraviny „Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní 
potravinářský výrobek“. 
 Expozice lesního a vodního hospodářství jsou umístěny v pavilonech R1 a R3. 
Na volné ploše 508 Ministerstvo zemědělství pořádá aktivity pro děti a mládež na téma „Lesní 
pedagogika“. Ukázky filetování, zpracování ryb a rybí speciality jsou připraveny v Rybářské 
baště. Zájemci si zkusí chytat ryby na zapůjčený nebo vlastní prut s možností instruktáže.  
 Obnova a rozvoj venkova se soustředí do Pavilonu Venkova (pavilon Z), kde 
proběhnou prezentace Národní sítě Místních akčních skupin, Spolku pro obnovu venkova ČR, 
místních akčních skupin z ČR, Národnej siete rozvoja vidieka SR, Evropské asociace LEADER 
pro rozvoj venkova a dalších českých i zahraničních partnerů. Na volné ploše se představí 
regionální produkty ve spolupráci s Asociací regionálních značek. Expozici Jihočeského 
zemědělského muzea najdou návštěvníci po celou dobu výstavy v pavilonu C1. 
 Mezinárodní výstava družstevnictví se tentokrát zabývá historickou a ekonomickou rolí 
výrobních družstev od Rakouska-Uherska do současnosti. Tématu Mezinárodní výstavy 
družstevnictví se věnují také expozice v pavilonech E1 a E5.  
 Ekostyl upozorňující na tvorbu a ochranu životního prostředí představí především 
firmy zaměřené na ekologické stavby, likvidaci odpadů, alternativní zdroje energie nebo např. 
racionální výživu a zdravý životní styl.  
 Ani letošní rok nebude v odborném doprovodném programu chybět soutěž o „ZLATÝ 
KLAS “ vyhlašovaná Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Výstaviště České Budějovice 
a.s. Podle vydaného Soutěžního řádu se soutěží v následujících tematických oblastech: rostlinná 
výroba, živočišná výroba, mechanizace, potřeby a služby zemědělství, potravinářství 
a zpracovatelský průmysl. Exponáty posuzuje a hodnotí odborná porota sestavená ze zástupců 
ministerstva zemědělství, odborného školství, výzkumných ústavů, kontrolních institucí 
zemědělsko-potravinářského komplexu a Výstaviště České Budějovice a.s. Vyhodnoceným 
exponátům uděluje vyhlašovatel soutěže diplom ZLATÝ KLAS spolu s výstavní cenou. 



Exponátům oceněným diplomem ZLATÝ KLAS může soutěžní porota udělit zvláštní ocenění 
za mimořádný přínos pro ochranu životního prostředí – ZLATÝ KLAS S KYTI ČKOU . 
Vyhlášení výsledků soutěže je naplánováno na pátek 29.8. od 11:00 hodin v pavilonu R2. 
O soutěži Zlatý klas, jejíž historie sahá až do poloviny 70. let minulého století, je připravena 
výstava v pavilonu R3. 
 
Země Živitelka – oborové dny: 
 
ČTVRTEK 28. 8. – Den Země Živitelky, Den technologií 
 Slavnostní zahájení v 10:00 hodin v Pivovarské zahradě za účasti nejvyšších 
představitelů státu a vlády, spojené s předáním ocenění: 
- Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2014 
- Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a vývoje v roce 2014 
- předání certifikátu národní značky kvality KLASA 
- předání certifikátu „Český výrobek – garantováno Potravinářskou komorou ČR“. 
 V 1. patře pavilonu Z od 14:00 hodin pořádá Obchodní zastoupení Ruské federace v ČR 
ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Obchodní průmyslovou komorou RF již 7. ročník 
mezinárodního semináře „Moderní technologie v zemědělství“. 
 Pavilon T1 se zaměří na pekaře a cukráře v rámci „Dne českých pekařů a cukrářů“. 
 Odborná veřejnost si v pavilonu R3 od 13:00 hodin vyslechne jednání Ekonomické 
komise Agrární komory ČR. 
 Na Venkovním pódiu mezi pavilony Z a T1 vystoupí Mladá dudácká muzika a Folklorní 
soubor Malý Furiant; v Pivovarské zahradě Šumavská 8 a Táboranka. 
 
PÁTEK 29. 8. – Družstevní den, Den českého venkova 
 Odborné semináře čekají návštěvníky v 1. patře pavilonu Z. Na programu jsou témata 
„Historická a ekonomická role výrobních družstev od Rakouska-Uherska do současnosti. 
Struktura hospodářství ČR – rizika a perspektivy“, „ Podpora rozvoje venkova v ČR“, 
„Označování potravin“ a „Ovoce 2014“. 
 Expozici Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. v pavilonu Z doplní diskuze 
„Rodinné firmy“ poukazující na fakt, že generační výměnu nepřežije 70% podniků. Posluchači 
získají cenné rady, tipy a doporučení pro úspěšné zvládnutí nástupnictví v rodinných firmách. 
 Jednání Ekonomické komise Agrární komory ČR s následnou Tiskovou konferencí 
Agrární komory ČR a Českého statistického úřadu k výsledkům sklizně a výsledkům 
AGROCENSU se uskuteční v pavilonu R3 od 9:30 hodin. 
 Oficiální vyhlášení exponátů oceněných v soutěži ZLATÝ KLAS  včetně tiskové 
konference bude situováno v pavilonu R2 od 11:00 hodin. 
 Pro jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR za účasti ministra 
zemědělství byl určen pavilon F4, kde následně proběhne tisková konference Agrární komory 
ČR a Českého statistického úřadu k výsledkům sklizně a výsledkům AGROCENSU.   
 Páteční večer uzavře v pavilonu Z a na volné ploše 507 společenský „Večer venkova“ 
pořádaný Národní sítí Místních akčních skupin ČR ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov 
a Spolkem pro obnovu venkova ČR. 
 K tanci a poslechu zahraje na venkovním pódiu mezi pavilony Z a T1 Kapela Duha 
a Folklorní soubor Javor. V Pivovarské zahradě se ve znamení Dne dechovky s Českým 
rozhlasem České Budějovice a Kubešovým hudebním vydavatelstvím představí Sebranka 
z Vlašimi, Libkovanka a Babouci. Gabrielu Goldovou a Paul Mc Country Band a Pub Animals 
si návštěvníci poslechnou v Letním amfiteátru. 
 
 



SOBOTA 30. 8. – Národní dožínky, Den myslivosti 
 Ke slavnostnímu zahájení Národních dožínek za účasti nejvyšších představitelů státu 
a vlády dojde v Pivovarské zahradě od 10:00 hodin. Pořadatelem je Agrární komora ČR 
ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice a.s. a agenturou Kristián production spol. s r.o. 
 Na volné ploše 507 u pavilonu Z se pod křídly Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR ve spolupráci s Národní sítí Místních akčních skupin ČR, o.s. představí 
projekty pro začínající podnikatele (SVOU CESTOU), řemeslníky (FANDÍME ŘEMESLU! ) 
a ženy (PODNIKAVÁ ŽENA ). 
 Národní dožínky doprovodí hudební bloky v Pivovarské zahradě s následujícími 
kapelami: Květovanka, Muzika Jožky Šmukaře, Michael Hejč a Budvarka. Soutěže 
pro návštěvníky si připravil časopis Zemědělec a Českomoravská myslivecká jednota. Program 
v Pivovarské zahradě moderuje Jan Čenský. 
 V dětském koutku se mohou návštěvníci těšit na „Finálový závod Česká sekera 2014“ 
pořádaný firmou Husquarna Česko spol. s r.o.  
 Pódium v Letním amfiteátru bude patřit skupinám Budvarka, Furiant a Květovanka. I zde 
kromě okénka myslivců Českomoravské myslivecké jednoty proběhnou soutěže pořádané 
časopisem Zemědělec.  
 Program v Pivovarské zahradě a Letním amfiteátru pořádá Agrární komora ČR 
ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice a.s. a agenturou Kristián production spol. s r.o., 
za dramaturgické podpory Jaroslava Šprongla. 
 
NEDĚLE 31. 8. – Den zdraví 
 PROMO stánek Informa čního centra bezpečnosti potravin na volné ploše 508 nabídne 
informační materiál a soutěže o zajímavé ceny. Tam od 9:00 do 16:00 pořádá Ministerstvo 
zemědělství a Sekce potravinářských výrob – Úřad pro potraviny „Den zdraví“. 
 Na stejném místě naleznou rodiče s dětmi hudebně zábavný program dua Standa a Vanda 
na téma Zdravá výživa a bezpečnost potravin: „Přijede k nám návštěva“, taktéž od Mze, Sekce 
potravinářských výrob – Úřad pro potraviny a Odboru bezpečnosti potravin. 
 Dřevorubeckou show Stihl Timbersports M. Komárka návštěvníci shlédnou na volné 
ploše 310 od 11:00 a 14:00 hodin. 
 Na venkovním pódiu mezi pavilony Z a T1 vystoupí Národopisný soubor Doudleban 
a Jihočeský folklorní soubor Kovářovan. V Pivovarské zahradě zahraje Mistříňanka a Jižani, 
v Letním Amfiteátru skupina SUPERGROUP.CZ. 
 
PONDĚLÍ 1. 9. – Den zemědělství 
 „Den společnosti Agroteam“ se odehraje v 1. patře pavilonu Z současně se seminářem 
Asociace soukromého zemědělství ČR na téma „Půda – nejcennější zemědělská komodita“. 
V zázemí expozice Národní sítě Místních akčních skupin ČR a CSV v pavilonu Z proběhne 
od 10:00 do 14:00 jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. 
 Jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR k aktuálním otázkám myslivosti 
v souvislosti se zemědělským a lesnickým hospodařením začíná v 10:00 v pavilonu R3. 
 O pondělní dobrou náladu se na venkovním pódiu mezi pavilony Z a T1 postará 
Myslivecká kapela Atlas, v Pivovarské zahradě skupiny Samsonka a Lácaranka. 
 
ÚTERÝ 2.9. 
 Stálé expozice doplní hudební produkce Folklorního souboru Bárováček na venkovním 
pódiu mezi pavilony Z a T1 a Babouci v Pivovarské zahradě. 
 
 Zajímavý program je připraven každý den v prostorách předvadiště. Diváci shlédnou 
předvádění plemenných koní, Starokladrubských klisen i plemenných beranů. V rámci 



Jihočeské beefshow pořádá ČSCHMS v pátek 29. 8. již 2. Jihočeskou Angus show 
a v pondělí 1. 9. pro změnu 1. Jihočeská Limousine show. 
 Sobota 30. 8. nabídne kromě jiného také Soutěž Junior teamu ČSCHMS (mladí 
chovatelé) a nákupní trh plemenných beranů. 
 
 Po celou dobu výstavy v pavilonu T je možné shlédnout prezentace a ochutnávky 
regionálních potravin ze všech krajů ČR, prezentaci významných institucí, zemědělských strojů 
a technologií a služeb pro zemědělce. Prezentace myslivosti, lovectví a rybářství jsou umístěny 
do pavilonů R1 a R3. 
 V „Pavilonu Venkova“ (pavilon Z) a na volné ploše 507 se představí Celostátní síť 
pro venkov, Národní sítě Místních akčních skupin ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, místní 
akční skupiny z ČR, Národná sieť rozvoja vidieka SR, Evropská asociace LEADER pro rozvoj 
venkova a mnoho dalších českých i zahraničních partnerů. Návštěvníci se ve spolupráci 
s Asociací regionálních značek na volné ploše 507 seznámí s regionálními produkty . 
 Pavilon H jako „Pavilon Jihočeské myslivecké jednoty“ poskytne prostor 
Českomoravské myslivecké jednotě (ČMMJ o. s., OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK ČB) 
a klubu DÁMY ČESKÉ MYSLIVOSTI ČMMJ, o. s. zabývajícímu se kynologií, sokolnictvím 
a myslivostí. Připravena je výstava trofejí a obrazů s mysliveckou tématikou, bude zde možno 
vidět i lovecké psy. 
 Pavilon B4 – „Prezentace sladkovodní akvakultury“, kde bude denně probíhat 

- Informační servis k Evropskému rybářskému fondu 
- Gastroshow pod vedením předního šéfkuchaře i s ochutnávkami od 10:00 a 14:00 
- Spotřebitelské soutěže pro veřejnost 
- Edukativní workshopy pro děti s věcnými cenami 

 Potřeby a krmiva pro hospodářská zvířata jsou k dispozici v pavilonu D5. Výstava 
historické zemědělské techniky v pavilonu C bude připravena pod záštitou ministra 
zemědělství ČR. Aktivity pro děti a mládež v rámci Lesní pedagogiky na volné ploše 508 
zajistilo Mze. 
 Na volné ploše 310 předvede práci se sekerou a nožem včetně odborného výkladu firma 
AC-T servis, spol. s r.o. Každý den ve 13:00 hodin se zde návštěvníci také setkají se sokolníky 
a jejich loveckými  dravci. Spolupořadatelem programu je C H Catering s.r.o., AC-T servis, spol. 
s r.o. a ČMMJ. 
 Kondici si návštěvníci ověří v domu služeb u hlavní brány, kde si mohou v Poradně 
podpory zdraví Národní sítě podpory zdraví, z. s. nechat změřit tělesné hodnoty jako je např. 
cholesterol, krevní tlak, BMI apod. 
 Pro děti jsou v dětském koutku k dispozici kolotoče, šlapadla a další atrakce. Rodiče mají 
mezitím možnost pozorovat ukázky filetování a zpracování ryb v Rybářské baště nebo ochutnat 
rybí speciality v zahradní restauraci.   
 Výstaviště České Budějovice a.s. připravilo ve dnech čtvrtek, pátek, sobota, neděle 
a pondělí s partnery návštěvnické soutěže o hodnotné ceny. Vyhlášení jejich výsledků proběhne 
v avizovaných dnech v Pivovarské zahradě vždy v 16:00 hodin. 
 
Celý doprovodný odborný a kulturní program je podrobně rozepsán v jednotlivých přílohách 

této tiskové zprávy. 
 

Spolupořadatelem programu je Agentura 11 PM. 
 
Tiskové středisko je novinářům k dispozici po celou dobu výstavy:  

• čtvrtek  28. 8. - pondělí 1. 9. 9 – 17 hodin 
• úterý       2. 9.        9 – 15 hodin 


