
Okresní agrární komora Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov 
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Vážení přátelé, 
dovolujeme si Vás pozvat k účasti  

na X. ročníku výstavy zemědělské techniky  
spojené s praktickým předváděním strojů 

  

PODHORY 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava je určená pro zájemce o techniku a technologie 
na obhospodařování travních porostů, chov hospodářských zvířat, 
lesnictví, potravinářství a využívání obnovitelných zdrojů energie 

 

Nomenkatura výstavy:   
1. Technika pro sklizeň a zpracování pícnin: 

- technika pro sklizeň travních porostů a pícnin na orné půdě 
- speciální horská technika pro sklizeň svahových porostů 
- technika pro údržbu krajiny v obcích a na zemědělsky neužívaných pozemcích (komunální a zahradní 
technika) 
- technika a technologie pro zpracování a energetické využití biomasy 
- kotle na biomasu,  bioplynové stanice 

2. Technologie a potřeby pro chovatele hospodářských zvířat 
3. Technika pro dopravu v obtížně přístupném terénu 
4. Technika na úpravu a údržbu sjezdovek 
5. Technika a technologie pro energetické využití biomasy 

  

 Výstava proběhne na venkovním výstavišti v Čisté v Krkonoších ( po levé straně silnice č. 14 za křižovatkou na 
Černý Důl, směr Vrchlabí). 

 Slavnostní zahájení výstavy  v 10.oo hodin, předpokládané ukončení v 16.oo hodin. 

 Praktické předvedení strojů. 

 
Výstava je určena pro: 

- zemědělskou i nezemědělskou veřejnost 
- školy a učební obory se zemědělským a technickým zaměřením. 
- zástupce  obcí a provozovatele rekreačních objektů  
- zájemce z řad polských zemědělců a podnikatelů 

 
PODHORY217: http://www.podhory-2017.cz  
 
 
                           
                                                                                                          Za OAK Trutnov  
                                                                                          Ing. Jiří Šulc – předseda představenstva 

 

výstava se koná ve čtvrtek 8.6.2017 
na výstavišti v Čisté v Krkonoších,  

obec Černý Důl. 
GPS souřadnice výstaviště: 50.6092756N, 15.7005389E 

(pozemky na levé straně silnice č. 14 směr Vrchlabí za křižovatkou 
na Černý Důl) 
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PODMÍNKY PRO VYSTAVOVATELE : 

 

1) výstava proběhne na otevřeném výstavišti s  trvalým travním porostem 

 

2) podle vašich požadavků bude možné stánky napojit na elektřinu 

 

3) součástí výstavy je možnost předvedení vystavované techniky s vlastním komentářem vystavovatele 

prostřednictvím ozvučovacího zařízení 

  

4) pro zajištění manipulace s vystavovanou technikou bude zajištěn manipulátor a k použití je rampa 

v areálu dílen bývalého zemědělského učiliště v Čisté v Krkonoších v den výstavy od 6,30 do 9.00 hodin, 

v odpoledních hodinách po ukončení výstavy. 

   

Pokud se rozhodnete výstavy zúčastnit, vyplňte prosím na připojené přihlášce Vaše požadavky na 

rozsah výstavní plochy a navazující plochu na předvedení vystavovaných strojů tak, aby byly 

připraveny dle Vašich požadavků. 

 

Zároveň prosíme o uvedení předpokládaného počtu vystavovaných strojů a uvedení strojů, které bude 

chtít Vaše organizace předvést na pracovní ploše. 

 

Od každé technologie předpokládáme na pracovní ploše předvedení jednoho typu (podle počtu přihlášených 

strojů). 

Občerstvení pro vystavovatele a návštěvníky zajištěno. 

 

 

VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU PROSÍM ZAŠLETE ZPĚT DO 15.4.2017 
 

 

Kontakt: 

Okresní agrární komora Trutnov 

Horská 5 

541 01 Trutnov 

 

Mobil: +420 734 377 413 

Email: oak-trutnov@volny.cz  

  

 

 

 

S pozdravem   

 

 

 

 

                                                   

                                                                                                               Ing. Marcela Beranová 

                                                                                                               ředitelka OAK Trutnov 
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Přihláška na výstavu „PODHORY 2017“ 
 

Výstava se koná ve čtvrtek 8.6. 2017  

na výstavišti v Čisté v Krkonoších, obec Černý Důl. 

Podmínky pro vystavovatele: 
 
1) Registrační poplatek a pronájem plochy za stánek bez vystavované techniky              3 000 Kč 
2) Registrační poplatek a pronájem plochy s vystavením techniky    5 000 Kč 
3) poplatek za předvedení strojů na předváděcí ploše s lučním porostem                             3 000 Kč 
 

 
Objednávka vystavovatele: 
 
Jméno, příjmení, společnost:………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa, sídlo společnosti: ……………………………………………………………………………………... 
 
Telefon:……………………….. Mobil:…………………………Email:……………………………………..… 
  
1) Pronájem plochy na výstavišti        ano  ne          požadovaná plocha  v m2            
    (zaškrtněte požadavek v zaškrtávacím políčku formuláře) 
 
2) Požadavek na předváděcí plochu  ano   ne          plocha pícnin v m2                      
    (zaškrtněte požadavek v zaškrtávacím políčku formuláře) 
 
3) Požadavek na napojení stánku na elektřinu                ano    ne 
    (zaškrtněte požadavek v zaškrtávacím políčku formuláře) 

 
 

V..........................................   Dne ......................................  …………..………………………………….          
                                                                                                 razítko a podpis vystavovatele: 
Přihlášku prosím zašlete do 15.dubna 2017 na adresu: 
 
Okresní agrární komora Trutnov 
Horská  5 
541 01  Trutnov 
 
nebo na e-mail: oak-trutnov@volny.cz  
Předpokládané vystavované stroje, zařízení, případný prodej  výrobků 
(Prosím uveďte kvalifikovaný odhad. V případě, že vám nestačí řádky, uveďte zbývající informace v příloze) 
 
………………………………………………………………………................................…………… 
 
………………………………………………………………………................................…………… 
 
………………………………………………………………………................................…………… 
 
………………………………………………………………………................................…………… 
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