
Výstava je po�ádána ve spolupráci s Ministerstvem zem�d�lství, Ministerstvem pro místní rozvoj,  

Agrární komorou �R a Potraviná�skou komorou �R. 

38. ro�ník  mezinárodního agrosalonu  Zem� živitelka klepe na dve�e. 

Výstavišt� �eské Bud�jovice a.s. Vás zve od 25. do 30. srpna do jižních �ech.

„Budoucnost �eského zem�d�lství a �eského venkova“  z�stává i nadále hlavním mottem výstavy, 

která se za dobu své existence stala v rámci celé �R v�bec jednou z nejnavšt�vovan�jších výstav a 

nejvýznamn�jší zem�d�lskou výstavou v �eské republice.  Velmi pozitivní je také nejen pravidelná, ale i stále 

vzr�stající ú�ast zahrani�ních vystavovatel� a obchodník�. 

V letošním 38. ro�níku bude Výstavišt� �eské Bud�jovice a.s. op�t spolupracovat v rámci výstavy na stoupající 

úrovni prezentace �eského venkova a prezentace �innosti a p�ínosu Místních ak�ních skupin, Spolku pro 
obnovu venkova �R , Agrární komory �R a Národní sít� venkovských komunitních škol pod patronací 

Národní sít� Místních ak�ních skupin �R a Celostátní sít� pro venkov k rozvoji života na venkov�.

V letošním ro�níku i s ú�astí Národnej siet� rozvoja vidieka SR, Místních ak�ních skupin SR a Asociace 
regionálních zna�ek a regionálních produkt�. Celodenní program s lidovou muzikou a ob�erstvením 

v Pavilonech venkova R1, R3 a na okolních plochách tak vytvo�í pozitivní obraz života na �eském, 

moravském a slovenském venkov�. Na pátek 26. 8. je tu op�t p�ipraven Ve�er venkova s p�edpokládanou ú�astí 

ministra zem�d�lství. 

P�ehlídka zem�d�lské techniky je pro Asociaci zem�d�lské a lesnické techniky a Sdružení 

dovozc� zem�d�lské techniky p�i letošním silném ro�níku výstavy prioritou �. 1. Sou�asná úrove� zem�d�lských 

stroj� umož�uje splnit požadavky zem�d�lství na zajišt�ní kvalitní rostlinné a živo�išné výroby, p�i zohledn�ní 

požadavk� na ochranu životního prost�edí a rozvoje venkova. Výstava se tak stává tradi�ním setkáním výrobc�, 

prodejc� a jejich zákazník�. 

Sou�ástí mezinárodního agrosalonu Zem� živitelka budou op�t dv� samostatné výstavy:

Mezinárodní výstava družstevnictví a tvorba a ochrana životního prost�edí, zast�ešená pod samostatným 

názvem Ekostyl. V rámci výstavišt� je tak vytvo�eno jedine�né prost�edí pro prezentaci firem, zabývajících se 

alternativními zdroji energie, ekologickými technologiemi, stavbami a ekologicky šetrnými výrobky.  

Významnou novinkou 38. ro�níku bude p�i zahájení výstavy i slavnostní otev�ení nového 
multifunk�ního pavilonu T.

Prezentace regionálních potravin  z�stává i nadále jednou z hlavních priorit výstavy. 

Návšt�vníci budou letos moci v novém multifunk�ním pavilonu T ochutnat i zakoupit potraviny, 

vyrobené v �eských regionech z �eských surovin a ocen�né v regionálních sout�žích jednotlivých 

kraj� zna�kou kvality „Regionální potravina“, garantovanou Ministerstvem zem�d�lství, 

Potraviná�skou komorou �R a Agrární komorou �R. P�edstaví se op�t �eský obchodní �et�zec, který 

se hlásí k distribuci regionálních potravin ke kone�nému spot�ebiteli.  Výstavišt� se tak stává 

prostorem, kde se propojila linie: �eský výrobce - �eský zpracovatel - �eský distributor - �eský 
spot�ebitel. Prezentace a ochutnávky regionálních potravin budou dopln�ny kucha�skými show, 

recepty a hudebními programy se sout�žemi. 

Tradi�n� bude na Zemi živitelce ke zhlédnutí pestrá a bohatá p�ehlídka zem�d�lské techniky, 

expozice ovocná��, zeliná��, zahrádká��, v�ela�� a chovatel�. Za návšt�vu stojí pavilon Z s rozší�enou 
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prezentací myslivosti, lovectví, rybá�ství, zbraní a st�eliva, v�etn� pot�eb pro myslivce a rybá�e, oble�ení, 

obuvi a optiky. T�šit se m�žete na prezentace hospodá�ských zví�at, masného skotu, plemenných krav, koní 
a beran�, ovcí a národních plemen dr�beže na p�edvadišti v severní �ásti areálu. 

Výstava je napln�na ve všech oborech zem�d�lsko-potraviná�ského sektoru a p�ipravena je 

�ada zajímavostí a novinek. Na agrosalonu mohou návšt�vníci zhlédnout p�edevším na volných 

plochách širokou nabídku zem�d�lské techniky jako nap�. traktory, kombajny, techniku pro sklize�

píce, post�ikova�e, secí stroje, �isti�ky, dopravníky, šrotovníky, ma�kací stroje, dojící a chladící 

za�ízení, komunální a lesnickou techniku, p�epravníky balík� a zví�at, obrace�e a shrnova�e píce, 

mul�ova�e aj. Na vysoké úrovni je zastoupena i technika pro živo�išnou výrobu a významnou složkou 

výstavy jsou i osivá�ské a krmivá�ské firmy.  

  

Výstava je tradi�n� rozd�lena do jednotlivých oborových dn�: 

�tvrtek 25. 8. 2011 Den ekostylu, Den �eských peka�� a cukrá��
Pátek 26. 8. 2011 Den �eského venkova, Družstevní den
Sobota 27. 8. 2011 NÁRODNÍ DOŽÍNKY �R za ú�asti významných host�  

Den myslivosti, Den vejce 
Kulturní doprovodný program v Pivovarské zahrad� nabídne návšt�vník�m celodenní 

spole�enské vyžití. 

Ned�le 28. 8. 2011 Den Jiho�eského kraje, Den mléka  
Pond�lí 29. 8. 2011 Den zem�d�lství, Den ovocná�ství 
Úterý 30. 8. 2011 Den potravin 

V rámci jednotlivých oborových dn� je p�ipravena celá �ada seminá��, konferencí, p�ednášek a 

diskusních fór na aktuální témata, které budou probíhat v rámci odborného doprovodného programu výstavy 

v pavilonech Z – 1. patro, R2 a R3, nap�.:  
Odborný seminá� peka�� a cukrá�� s výstavkou dožínkových kolá��, „Rekonstrukce a modernizace 

dom�“, 4. ro�ník mezinárodního seminá�e „Moderní zem�d�lství“, „�eský výrobek na �eský trh“, 

„Podpora rozvoje venkova“, „�eská krajina – obnovení vztahu k p�d� a vod�“, tisková konference 

„Kvalitní potraviny z našeho regionu“ s ochutnávkou potravin, „Byrokracie rok poté“, „Modernizace 

výuky lektor� pro myslivecké vzd�lávání“, seminá� a diskuse s odborníky o vejcích a jejich použití 

s ochutnávkou sladkých a slaných výrobk� z vajec, „Regionální zna�ky jako nástroj rozvoje 

venkovských oblastí“, program „Bílé plus“ na podporu spot�eby mléka a mlé�ných výrobk�, 

„Bezpe�nost práce – údržba zem�d�lských stroj� a za�ízení“ a diskusní fórum „Ovoce 2011“. 



 Na jejich p�íprav� se podílely také Ministerstvo zem�d�lství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Agrární 

komora �R, Družstevní asociace a další. Po�adatelé v�tšiny t�chto seminá�� fungují po celou dobu 

výstavy i jako odborná bezplatná poradenství v rámci svých expozic, které pak návšt�vníci podle 

svých zájm� a pot�eb mohou využít. 
Sou�ástí odborného doprovodného programu je i sout�ž s dlouholetou tradicí „Zlatý klas“  o nejlepší 

vystavené exponáty z rostlinné a živo�išné výroby, mechanizace, pot�eb a služeb zem�d�lství, potraviná�ského a 

zpracovatelského pr�myslu. 

  
P�i zahájení  výstavy prob�hne v Pivovarské zahrad� p�edání �ady ocen�ní z rukou ministra zem�d�lství, 
mezi nimi p�edevším certifikátu národní zna�ky kvality KLASA, jehož po�adatelem je SZIF a zcela nov�

budou v pr�b�hu agrosalonu p�edány certifikáty zna�ky „�eský výrobek“, garantované Potraviná�skou komorou 

�R a ocen�ní v sout�ži „D�evo pro život“.  

Krom� odborného programu je pro návšt�vníky p�ipraven po celou dobu výstavy bohatý kulturní program 
na n�kolika scénách. V Pivovarské zahrad� budou vyhrávat p�edevším dechové kapely, v Letním amfiteátru
�ekají návšt�vníky zábavné hudební po�ady se  sout�žemi o ceny. Hudební programy s atmosférou �eského, 
moravského a slovenského venkova a ob�erstvením si p�ipravily Místní ak�ní skupiny mezi pavilony venkova 
R1 a R3. 

Hodn� zábavy si mohou na výstavišti užít i nejmenší návšt�vníci v D�tském koutku. 

Otevírací doba: 
Mezinárodní agrosalon Zem� živitelka m�žete navštívit od 25. 8. do 30. 8. 2011, každý den od 9 do 18 hodin, 

poslední den do 17 hodin. 

Návšt�vníky upozor�ujeme na možnost parkování p�ed areálem a na parkovišti P1 v areálu výstavišt�. 
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38. ročník
mezinárodní výstavy

čtvrtek - pondělí 9.00 - 18.00 hodin
úterý                    9.00 - 17.00 hodin

25.8. - 30.8. 2011

Budoucnost českého zemědělství a českého venkova

Výstava je pořádána ve spolupráci
s MZe, MMR, AK ČR a Potravinářskou komorou ČR

25.8. Den českých pekařů a cukrářů, Den ekostylu 
26.8. Den českého venkova, Družstevní den
27.8. NÁRODNÍ DOŽÍNKY ČR, 
         Den myslivosti, Den vejce
28.8. Den Jihočeského kraje, Den mléka
29.8. Den zemědělství, Den ovocnářství
30.8. Den potravin

Letní amfi teátr
Čtvrtek 25.8.
10.00 - 16.00 hod. - Šance

Pátek 26.8.
10.00 - 13.00 hod. - Fontanela

13.00 - 16.00 hod. - Zuzana Stirská a Fine Gospel Time
Sobota  27.8.
10.30 - 16.30 hod. - NÁRODNÍ DOŽÍNKY
10.35 hod. - Pálavanka ze Staroviček
11.30 hod. - Soutěž s časopisem Zemědělec
11.45 hod. - Vystoupení lidové kapely ze Švýcarska
12.30 hod. - Myslivecké okénko 1. (kynologie)
12.45 a 13.45 hod. - Farmáři
13.30 hod. - Myslivecké okénko 2. (sokolníci)
14.45 hod. - Cimbálová muzika Jožky Šmukaře
15.15 hod. - Soutěž s partnerem pořadu
15.30 hod. - Květovanka
Program připravila agentura Kristián production s.r.o. ve spolupráci 
s Agrární komorou ČR a Výstavištěm České Budějovice a.s.

Pivovarská zahrada
Čtvrtek 25.8.
10.00 - 17.00 hod. - Samsonka 

Pátek 26.8.
10.00 - 17.00 hod. - Den dechovky s Českým rozhlasem České 
Budějovice a Kubešovo hudebním vydavatelstvím 
10.00 hod. - Sebranka
12.30 hod. - Libkovanka
15.00 hod. - Babouci

Sobota  27.8.
9.30 - 17.00 hod. NÁRODNÍ DOŽÍNKY
Hlavním partnerem programu je Česká pojišťovna a.s.
9.35, 10.30 a 11.45 hod. - Květovanka
10.00 hod. - Slavnostní zahájení Národních dožínek 
11.30 a 15.15 hod. - Soutěž s časopisem Zemědělec
12.15 hod. - Soutěž s Českomoravskou mysliveckou jednotou, o.s.
12.30 hod. - Cimbálová muzika Jožky Šmukaře
13.30 hod. - Myslivecké okénko - kynologie
13.45 a 15.30 hod. - Pálavanka ze Staroviček
Pořadem provází Veronika Petrová a Jožka Šmukař
Program připravila agentura Kristián production s.r.o. ve spolupráci 
s Agrární komorou ČR a Výstavištěm České Budějovice a.s.
Neděle 28.8.
10.00 - 17.00 hod. - Jižani
Pondělí 29.8.
10.00 - 17.00 hod. - Skalačka 

Úterý 30.8.
10.00 - 17.00 hod. - Babouci

Neděle 28.8.
12. ročník soutěže Miss Země živitelka 2011
9.30, 11.00, 13.00, 15.00 a 16.00 hod. - Intarzie
10.00, 12.00 a 14.00 hod. - Módní přehlídka a taneční vystoupení
10.15, 12.15 a 14.15 hod. - Soutěžní kola
16.00 hod. - Finále soutěže, promenáda v plavkách
Program připravila agentura CB MODELS
Pondělí 29.8.
10.00 - 16.00 hod. - Černej kůň
Úterý 30.8.
10.00 - 16.00 hod. - Rošáda
Čtvrtek, pátek, pondělí, úterý - program připravila CH Catering s.r.o. 
ve spolupráci s agenturou FM Production, s.r.o. 
Pavilon R1 - volná plocha 310
Čtvrtek 25.8.
10.00 - 11.30 hod. - Baráčníci Radomyšl
13.00 - 15.00 hod. - Myslivecká kapela Atlas
Pátek 26.8.
10.00 - 11.30 hod. - Netradiční lidová muzika Duha
13.00 - 15.00 hod. - Folklorní soubor Libín
Sobota  27.8.
10.00 - 11.30 hod. - Folklorní soubor Malý Furiant
13.00 - 15.00 hod. - Folklorní soubor Javor
Neděle 28.8.
10.00 - 11.30 hod. - Národopisný soubor Doudleban
13.00 - 15.00 hod. - Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
Pondělí 29.8.
10.00 - 11.30 hod. - Folklorní soubor Malý Furiant
13.00 - 15.00 hod. - Dětský folklorní soubor Bárováček
Úterý 30.8.
10.00 - 11.30 hod. - Myslivecká kapela Atlas

Po celou dobu výstavy
Dětský koutek
10.00 - 16.00 hod.

• Veselá taškařice Michala HUGO Doska a kouzlícího fakíra 
  Petra Brauna, programem provází Klaun Hugo 
• Fakírské kousky - chození po střepech, hřebové lůžko, ohnivá show 
  a 4,5 metrů dlouhá krajta tmavá (Fredy) v představení Petra Brauna 
• Obří muž na chůdách, v programu plném her a soutěží o ceny 
  se představí Hanička Myšička (Hanka Pavlíčková) 
• Své kejkle a žonglování i jízdu smrti na jednokolce bude předvádět
  kejklíř Slávek - Vjačeslav Nečunajev 
• V pátek 26.8. a sobotu 27.8. bude program moderovat Standa 
  Berkovec a dne 27.8. odpolední program s Václavem Upírem Krejčím

                                                                  

Změna programu vyhrazena! 

KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM



Čtvrtek 25.8. Den českých pekařů a cukrářů, Den ekostylu
Pivovarská zahrada
10.00 hod. - Slavnostní zahájení 38. ročníku výstavy za účasti 
nejvyšších představitelů státu a vlády spojené s předáním ocenění:
- Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky 
   pro rok 2011
- Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek
  výzkumu a vývoje v roce 2011
- Slavnostní předání certifikátu národní značky KLASA
Pavilon T
10.50 hod. - Slavnostní otevření pavilonu T
Areál výstaviště a pavilon R2
9.00 - 12.00 hod. - Hodnocení exponátů soutěže Zlatý klas
Pavilon Z - 1. patro
9.00 - 18.00 hod. - Odborný seminář pekařů a cukrářů,
pořádá Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR
Výstavka dožínkových koláčů a dodavatelů výrobků a služeb 
pro pekárny a cukrárny
9.00 hod. - Porada tajemníků a ředitelů územních organizací 
Zemědělského svazu ČR
13.00 - 17.30 hod. - Seminář na téma: „Rekonstrukce 
a modernizace domů“, pořádá Energy Centre České Budějovice
14.00 - 17.00 hod. - 4. ročník mezinárodního semináře na téma: 
„Moderní zemědělství“, pořádá Obchodní zastoupení Ruské 
Federace v ČR ve spolupráci s Agrární komorou ČR 
a Hospodářskou komorou RF
Administrativní budova - zasedací místnost
13.00 hod. - Zasedání představenstva Zemědělského svazu ČR 
Pavilon R3
13.00 - 16.00 hod. - Ekonomická komise Agrární komory ČR

Pátek 26.8. Den českého venkova, Družstevní den
Pavilon Z - 1. patro
10.00 - 13.00 hod. - Seminář na téma: „Český výrobek na český 
trh“, pořádá Družstevní Asociace ČR ve spolupráci se SČMVD
9.00 - 13.00 hod. - Seminář na téma: „Podpora rozvoje venkova 
v ČR“, pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství
9.30 - 15.00 hod. - Společné jednání představenstva a dozorčí rady 
Agrární komory ČR 
13.00 - 14.00 hod. - Společná tisková konference ČSÚ a AK ČR 
k Agrocenzu, k výsledkům sklizně a k situaci v agrárních odvětvích 
10.00 - 13.00 hod. - Seminář na téma: „Česká krajina - obnovení 
vztahu k půdě a vodě“, pořádá Ministerstvo zemědělství 
a Ministerstvo životního prostředí ČR
14.00 - 15.30 hod - Tisková konference Kvalitní potraviny 
z našeho regionu spojená s ochutnávkou kvalitních potravin 
z našeho regionu v režii Petra Stupky, pořádají supermarkety 
Terno s prodejnami Trefa
14.30 - 16.00 hod. - Seminář na téma: „Byrokracie rok poté“ 
za účasti ministra zemědělství, sedláků a členů Antibyrokratické 
komise MZe, pořádá Asociace soukromého zemědělství ČR
Pavilon R2
11.00 hod. - Oficiální vyhlášení exponátů oceněných v soutěži 
Zlatý klas, tisková konference
Pavilon R1, R3 a okolní plochy
19.00 hod. - „Večer venkova“, pořádá Celostátní síť pro venkov, 
Národní síť MAS ČR, o.s., SPOV ČR a Agrární komora ČR 
za předpokládané účasti ministra zemědělství
K tanci a poslechu hraje hudební skupina K.M.Č. z MAS Šumperský 
venkov

Sobota 27.8. NÁRODNÍ DOŽÍNKY ČR, Den myslivosti,
                      Den vejce
Pivovarská zahrada
10.00 hod. - Slavnostní zahájení Národních dožínek za účasti 
nejvyšších představitelů státu a vlády, pořádá Agrární komora ČR 
ve spolupráci s Kristián production s.r.o. a Výstavištěm ČB a.s.
Pavilon Z - 1. patro
13.00 - 18.00 hod. - Seminář na téma: „Modernizace výuky 
lektorů pro myslivecké vzdělávání“, pořádá Jihočeská 
společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.
9.00 - 18.00 hod. - Seminář a diskuse s odborníky o vejcích, 
jejich použití, ochutnávka sladkých i slaných výrobků z vajec 
- pořádá Českomoravská drůbežářská unie, o.s. a hnutí Slow Food 
v ČR
10.00 - 13.00 hod. - Seminář na téma: „Regionální značky jako 
nástroj rozvoje venkovských oblastí“, pořádá Asociace 
regionálních značek, o.s.

Volná plocha 312
9.00 - 18.00 hod. - „Bílé plus“ - program na podporu spotřeby 
mléka a mléčných výrobků, pořádá Agrární komora ČR

Neděle 28.8. Den Jihočeského kraje, Den mléka 
Volná plocha 312
9.00 - 18.00 hod. - „Bílé plus“ - program na podporu spotřeby 
mléka a mléčných výrobků, pořádá Agrární komora ČR

Pondělí 29.8. Den zemědělství, Den ovocnářství
Pavilon Z - 1. patro
10.00 - 15.00 hod. - Seminář na téma: „Bezpečnost práce - údržba 
zemědělských strojů a zařízení“, pořádá Evropská agentura 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)
10.00 - 13.00 hod. - Diskusní fórum „Ovoce 2011“, pořádá Unie 
ovocnářů jižních a západních Čech
9.00 - 13.00 hod. - Den společnosti Agroteam CZ s.r.o.
Pavilon R2
10.00 - 14.00 hod. - Den České pojišťovny a.s.

Úterý 30.8. Den potravin

Po celou dobu výstavy

Pavilon T
Prezentace a ochutnávka regionálních potravin ze všech krajů ČR
Prezentace významných institucí
Prezentace zemědělských strojů, technologií a služeb pro zemědělce
Volná plocha u pavilonu T
Lesní pedagogika - aktivity pro děti a mládež, pořádá MZe
Pavilon J
11.00 hod.  - Přednášky pro zemědělce o výživě rostlin, stimulaci 
a přípravcích TRISOL
13.30 hod. - Přednášky pro zahrádkáře a veřejnost o výživě rostlin, 
stimulaci a přípravcích TRISOL
Vodní tok - volná plocha 117 a Rybářská bašta
Ukázky ryb v akváriích a umělém vodním toku s odborným 
výkladem, ukázky zpracování, příprava, ochutnávka a prodej ryb 
- pořádá Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v ČB 
Pavilon Z 
Prezentace myslivosti, lovectví a rybářství
Pavilon R1, R3 a okolní plochy
Prezentace Celostátní sítě venkova, Národní sítě Místních akčních 
skupin ČR, o.s., Spolku pro obnovu venkova ČR, Místních akčních 
skupin z ČR, Národnej sieťě rozvoja vidieka SR, Místních akčních 
skupin ze SR a Asociace regionálních značek a regionálních 
produktů 
Celodenní kulturní program

Dřevěná stavba roku 2011
Součástí výstavy bude vyhlášení výsledků dvou kategorií: Návrh 
dřevěných konstrukcí a Realizované dřevěné konstrukce

Předvádění plemenných krav, plemenných koní a ovcí - předvadiště

25.8. - 27.8. (čtvrtek - sobota) 

11.00 - 12.00 hod. - předvádění plemenných krav
- pořádá Jihočeský chovatel a.s. ve spolupráci s Reprogenem a.s.
25.8. - 27.8. (čtvrtek - sobota) 
- předvádění plemenných koní (Starokladrubské plemenné klisny)
10.00 - 11.00 hod. - ukázka jízdárny a poslušnosti
12.00 - 13.00 hod. - jezdecké hry
14.00 - 15.00 hod. - ukázka voltáže
- pořádá Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
28.8. - 30.8. (neděle - úterý) 
- předvádění plemenných koní
28.8. - 30.8. (neděle - úterý) 
11.00 - 12.00 hod. - předvádění plemenných koní na ruce
28.8. - 29.8. (neděle - pondělí) 
14.00  - 15.00 hod. - předvádění plemenných koní v zápřeži 
a pod sedlem - pořádá Jihočeský svaz chovatelů koní
25.8. - 30.8. (čtvrtek - úterý) 
- předvádění ovcí a ukázka práce ovčáckého psa
25. - 29.8. 15.00 - 16.00 hod., 30.8. 12.00 - 13.00 hod.
27.8. (sobota)
15.00 - 16.00 hod. - hodnocení plemenných beranů (plemene 
Šumavka, Valaška a dalších) - pořádá Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR

Změna programu vyhrazena!

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM


