
Pozvánka na Národní výstavu hospodářských zvířat a Mezinárodní 

veletrh pro živočišnou výrobu Animal Tech. 

Dovolujeme si Vás upozornit a zároveň pozvat na tuto výstavu konající se na 

brněnském veletrhu ve dnech 12.-15.5.2019. Náš Svaz předvede v dopoledních 

hodinách v pavilonu „F“ chovatelskou kolekci v počtu osmi zástupců plemene 

Shagya arab. V odpoledních hodinách v kruhové jízdárně v krátkém programu 

návštěvníkům představí zástupce tohoto plemene a zdůrazní jeho současné 

využití ve sportovních disciplínách. V pavilonu „F“ najdete i prezentační stánek 

Svazu k propagaci našeho plemene a k seznámení návštěvníků s činností Svazu.  

Zde je také možnost poskytnout bližší informace o chovu Shagya araba  a 

zodpovědět další případné dotazy návštěvníků. 

Přijeďte nás podpořit a strávit přijemný den v krásném prostředí 

areálu BVV a ve společnosti koní. 

Těšíme se na Vás  !!!!!!!!! 

Vice informací na www.bvv.cz – Kalendář veletrhů ,výstav a akcí 

 

ANIMAL TECH 

12.-15.5. 2019  

Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu 

 

Výstava koní bude v roce 2019 větší než v minulých 

ročnících 

Více než 150 koní a téměř 20 plemen letos představí Výstava koní při Národní výstavě 

hospodářských zvířat v Brně. Pavilon F bude hostit nejen chovatelské přehlídky, ale 

také nejrůznější jezdecké ukázky. Přímo v pavilonu bude velké kolbiště s tribunami, 

kruhová jízdárna pro další program a v neposlední řadě stánky vystavovatelů 

jezdeckých potřeb. V Brně si budete moci koně nejen prohlédnout, případně se na nich i 

svézt, ale také si zakoupíte něco dobrého či slušivého pro sebe a svoje čtyřnohé miláčky. 
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Kůň jako legenda 

Novinkou letošního ročníku bude představení legend. Přímo na výstavišti uvidíme několik 

nejen westernových koní, kteří zde byli v roli hostů už před dvaceti lety. Legendární bude 

také účast spřežení Národního hřebčína Kladruby nad Labem s impozantními bělouši nebo 

vraníky. Program s názvem Legendy podpoří i účast populární herečky Vandy Hybnerové, 

která poprvé navštívila Techagro v roce 2008 a nyní se sem vrací. Ji, její dceru Pepinu 

Rašilovovou a jejich hosty uvidíme samozřejmě na koních.  

 

Kůň jako atlet 

Ušlechtilí arabové, inteligentní lusitáni, strakatí painti, puntíkaté appaloosy, svalnatí quarteři, 

plaví fjordové, zlatí koně Kinských, rychlí polo-pony, pracovití shetlandi, všestranní 

welshové a kobové, impozantní frízové, mohutní chladnokrevníci, čeští teplokrevníci i 

miniaturní koně a další plemena se budou ucházet o pozornost publika. Mezi nimi jako 

národní poklad starokladrubští koně a jako úplná novinka mohutní koně plemene Shire. Těšit 

se můžete na ukázky drezury, spřežení, voltiže, tahu, dále na westernové disciplíny, extreme 

trail, working equitation, pushball, čtverylky, freestyle, komunikaci a zcela poprvé i na 

koňské pólo. 

 

Kůň ve službě  

Koně ve službě předvedou ve svých ukázkách jízdní složky Policie České republiky. Odvahu 

koní, kteří se nebojí překonávat nejtěžší nástrahy, můžete sledovat ve speciálním představení 

na hlavním kolbišti.  

 

Kůň jako naděje 

O tom, že kůň dokáže člověku pomoci i pouhou přítomností se obecně ví. Co však ještě 

kontakt s koněm dokáže, to vám představí členové České hiporehabilitační společnosti ze 

sdružení Epona a Šemík Řícmanice. Na koních uvidíte nejen jezdce parasportu, ale můžete 

také svézt svoje děti. Navíc se zde bude prezentovat nový společný charitativní projekt Kůň 

jako naděje, který přímo podpoří handicapované jedince.  

 

Kůň jako z pohádky 

Koně se objeví i jako pohádkoví hrdinové, ale spíše zábavní – v komediální pohádce Mrazík 

na koních, která bude na programu v neděli a ve středu. Těšit se na ni mohou děti i dospělí, v 

pohádce si zahraje i zelená technika John Deere. I návštěvníci si mohou vyzkoušet jízdu na 

těchto traktorech pomocí simulátoru, ti nejmenší si opět rádi vypůjčí traktůrky šlapací. V 

rámci pavilonu F proběhnou také ukázky podkovářské práce, péče o koně i jeho výcviku. V 

https://www.bvv.cz/animal-tech/aktuality/ukazka-konskeho-pola-bude-pripravena-v-utery-odpol/


místě je připraveno chutné občerstvení se stylovou kavárnou a posezením. Tak ať nám koně 

jdou – nejen na výstavišti v Brně. 

 

Spolupracují: 

Chovatelské svazy: 

 Appaloosa Horse Club CZ  

 Asociace chovatelů miniaturních koní  

 Česká asociace fríských koní 

 Klub chovatelů koní Lusitano 

 Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

 Paint Horse Club České republiky 

 Svaz chovatelů fjorských koní v ČR 

 Svaz chovatelů koní Kinských 

 Svaz chovatelů chladnokrevných koní 

 Svaz chovatelů Shagya Arab v České republice 

 Svaz chovatelů shetlandských pony  

Svazy: 

 Western Riding Club ČR 

 Česká hiporehabilitační společnost 

 Equiteam z.s. 

 Šemík Řícmanice 

 Epona 

Soukromí chovatelé: 

 Český teplokrevník 

 Paso fino colombiano 

 Pura Raza Espanola 

 Shire 

 Welsh pony a cob 

 Quarter Horse 

 Irský cob  

 

 

Koně na výstavišti : 



Přehled koňských vystoupení v pavilonu F 

 

Zvolte nejsympatičtější krávu a nejhezčího koně 

Miss Sympatie – soutěž o nejsympatičtější krávu - je už tradicí, i když letos inovovanou, 

protože se bude volit zvlášť v kategoriích masného a dojeného skotu. Letos ale můžete být 

porotcem hned dvakrát, protože opět spouštíme anketu o nejhezčího koně.  

 

Koňské legendy na výstavišti 

Výstava koní jako součást Národní výstavy hospodářských zvířat 2019 se skutečně daří a 

rozrostla se do zatím nebývalých rozměrů – přes 150 koní 20 plemen. Mezi vystavenými 

koňmi bude několik legend, které se představí ve zvláštním programu v neděli ve 14 hodin. 

 

Přijede úspěšný portugalský hřebec Ahoto 

Mezi TOP koně na výstavišti bude patřit také bělouš Ahoto z Portugalska, který je mimo jiné 

držitel Zlaté medaile a ocenění hřebec roku z Golega. Hřebec úspěšně soutěžil na mezinárodní 

úrovni Grand Prix v drezuře s Pedro Torresem, ježděn je také v soutěžích Working 

Equitation. 
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Trojnásobná vítězka Velké Pardubické poctí brněnskou 

výstavu koní  

Národní výstava hospodářských zvířat v Brně se letos těší mimořádnému zájmu chovatelů 

koní. Více než 150 zástupců téměř 20 plemen koní se 12.-15. května setká na společném 

předvadišti na brněnském výstavišti v hale F. Mezi nimi budou takové hvězdy, jako například 

klisna Orphée des Blins, která jako jediná klisna dokázala vyhrát slavný dostih třikrát za 

sebou v řadě. 

 
 

V neděli se těšte na koňský Fler jarmark 

Pro příznivce řemeslného fortelu a především originality a jedinečnosti máme opravdu dobrou 

zprávu – v neděli se u výstavy koní v pavilonu F objeví prodejci, které možná znáte z webu 

Fler. 

 
 

Malířský koutek pro děti a kurzy pro dospělé 

Na výstavě koní bude mít malířka Soňa Štossová malířský koutek, který bude v provozu 

každý den pro děti, dále zde proběhnou kurzy pro dospělé. 

 

Ukázka koňského póla bude připravena v úterý odpoledne 

Koňské pólo není zatím v České republice příliš rozšířeným sportem. Patříme k zemím, kde 

se koňské pólo začalo hrát až po roce 1989. Kde je tedy možné v České republice hrát pólo? 
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Ve středu odpoledne uvidíte kaskadérskou skupinu 

Štvanci 

Divadelní a kaskadérská společnost ŠTVANCI existuje od roku 1990. Štvanci každoročně 

odehrají mnoho představení a show, podílejí se na programovém zajištění mnoha městských a 

hradních slavností u nás i v zahraničí. 

 

Co najdete u koní v pavilonu F 

Obrazy, obrázky, samolepky i malby na dřevo - nejrůznější umělecké zpracování koní a 

dalších zvířat najdete na výstavě hned od čtyř různých malířů. V pavilonu F u koní se 

představí Marta Mastná, Miriam Štivarová a Soňa Štossová, která zde povede i kurz pro 

návštěvníky. U myslivosti v hale G1 se zase můžete těšit na Alenu Lukešovou. 

 

S WESTERN-JAAN s.r.o. ochutnáte západ 

Manželé Jiří a Alena Navrátilovi založili svoji firmu s prodejem klobouků v roce 1996, v 

ranných počátcích westernového stylu ježdění u nás. Drží je to dodnes a tak je můžete vidět 

na většině kovbojských akcí a mnoho let i na brněnském výstavišti. Jejich sortiment je pestrý, 

ceny příznivé a obsluha přívětivá. 

 

Na Národní výstavě hospodářských zvířat 2019 se objeví 

kolem 120 koní 

Součástí Národní výstavy hospodářských zvířat 2019 v Brně bude bohatý doprovodný 

program, pro koňskou část výstavy bude k dispozici pavilon F včetně prostorného kolbiště se 

speciálním povrchem, tribunami a zázemím včetně minipředvadiště pro další doplňkový 

program. V pavilonu F budou také umístěny stánky vystavovatelů se zbožím zaměřeným na 

koně. 
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Koňský doprovodný program se zaměří také na propagaci 

chovu koní 

Nejdůležitější částí doprovodného programu jsou tradičně šampionáty a soutěžní přehlídky 

zvířat. Potvrzeno je konání Národního šampionátu holštýnského skotu, Národního šampionátu 

masných plemen, Národního šampionátu skotu Jersey, soutěžní přehlídky normandského 

skotu, dále tradiční klasifikace beranů a kozlů. 
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