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Devět set hospodářských zvířat
na brněnském výstavišti

Národní výstava hospodářských zvířat se bude konat na brněnské výstavišti od 11. 
do 14. května, souběžně budou probíhat ještě Mezinárodní veletrh pro živočišnou 
výrobu ANIMAL TECH, Národní výstava myslivosti a Veletrh udržitelného života 
v krajině NATUR EXPO BRNO.

Chovatelská část Národní výstavy hospodářských zvířat se odehraje v pavilonu P. 
Této hale bude kralovat masný skot, kterého zde bude vystaveno 366 kusů. Budou 
zde vystavena téměř všechna plemena chovaná v České republice. Vystaven bude 
také dojený skot, ovce, kozy a prasata. V pavilonu jsou vybudována tři předvadiště 
a po celé čtyři dny budou probíhat národní šampionáty a soutěže.

Plánek výstaviště
Kompletní program šampionátů a přehlídek

Koně v hale i na westernovém ranči
V hale G1 a na okolních volných plochách se návštěvníkům představí 11 plemen 
koní. Zástupci plemen budou vystaveni jako chovné kolekce a představí se také 
jako tažná zvířata nebo v jezdeckých a vozatajských disciplínách. V ukázkách diváci 
uvidí, jak byli koně využívání například v zemědělství nebo pro reprezentační účely. 
Malá plemena se předvedou ve vozatajském parkúru, jejich kočími budou děti. 
Celkově bude v hale G1 zhruba 100 koní.

Akční i exotickou podívanou chystají pořadatelé na westernovém ranči, který bude 
vybudován u pavilonu K. Představí se zde zhruba padesátka koní amerických 
plemen, budou probíhat ukázky westernového ježdění, výcviku koní, rančerských 
prací, soutěže, prezentace hřebců, překonávání náročných překážek. Do mnoha 
aktivit se mohou zapojit také diváci, zážitkem bude především akce jezdců a koní. 

Programy pro rodiny s dětmi
Návštěvy výstaviště bude určitě zážitkem pro rodiny s dětmi. Kromě prohlídky 
vystavených zvířat a účasti na zajímavých programech si děti mohou projít naučnou 
trasu „Zemědělství žije!“ nebo navštívit expozici lesní pedagogiky. Programy pro 
děti jsou připraveny také v expozicích včelařské výstavy v pavilonu F. Pro rodiny je 
připraveno výhodné rodinné vstupné.

V „Efku“ se bude také vařit. Ve čtvrtek a v pátek budou soutěžit žáci středních 
odborných škol, v neděli – a to hned dvakrát (v 11 a ve 14 hodin) uvaří 
MasterChef Petr Jonáš. V hale F se také budou prodávat regionální a farmářské 
potraviny.

Prodej mysliveckých potřeb a zbraní
Zhruba třetina pavilonu F bude patřit Národní výstavě myslivosti. Ta nabídne 
návštěvníkům především prodejní expozice s oblečením a mysliveckými potřebami, 
zbraněmi, dále pak několik doprovodných stálých expozic připomínajících například 
významné myslivecké osobnosti, výstavu trofejí a preparátů a už zmíněnou 
mysliveckou restauraci se zvěřinovými pokrmy.

Myslivost se v doprovodném programu bude prezentovat také jako činnost pečující o 
krajinu, především o volně žijící zvěř.

Doprovodný program NÁRODNÍ VÝSTAVY MYSLIVOSTI

NATUR EXPO BRNO
Veletrh udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO reaguje na klimatickou 
změnu, letošní ročník se zaměřuje na vysychání krajiny. Návštěvníci se seznámí 
především s opatřeními, která mohou realizovat sami pro zadržení vody v půdě, dále 
například s výhodami zelených střech nebo programy na monitoring sucha.

Ve čtvrtek a v pátek proběhnou jako doprovodný program veletrhu NATUR EXPO 
BRNO konference, které se budou zabývat generelem vodního hospodářství nebo 
veřejnými zakázkami, o víkendu jsou zařazeny bloky osvětových přednášek pro 
veřejnost.

Zemědělcům je určen páteční přednáškový blok o půdě. Realizované projekty z 
oblasti ochrany živočišných druhů, společenské funkce lesa a ochrany povrchových 
a podzemních vod představí ve své expozici Vojenské lesy a statky.

Doprovodný program NATUR EXPO BRNO

S mobilní aplikací máte přehled
Pro lepší přehled o dění na veletrhu jsme připravili mobilní aplikaci, která obsahuje 
nejaktuálnější informace o všech programech, vystavovatelích, zkrátka o všem, co 
se na výstavišti od 11. do 14. května děje.

Aplikace je k dispozici pro Android i iOS.

Výhodný nákup vstupenek na webu
Nejvýhodněji pořídíte vstupenky při nákupu na webu, kde stojí 110 korun. Dobré podmínky pro vstup jsou 
připraveny také pro školy nebo organizované skupiny. Na místě lze pořídit výhodnou rodinnou vstupenku.

Výstaviště je otevřeno denně od 9 do 18 hodin, v neděli do 16 hodin.
Vstupenky a parkování
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