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1. Veletrh Techagro 2020 / 2021 

Aktuální situace veletržního průmyslu napříč Evropou je totožná, byly zrušeny nebo přesunuty 
stovky veletržních akcí, z těch pro nás nejdůležitějších evropských byly z podzimu 2020 na jaro 
2021 přesunuty EIMA Bologna (04.-07.02.2021), EuroTier Hannover (09.-12.02.2021) a SIMA 
Paříž (21.-25.02.2021). 

Bylo znemožněno pořádání Mezinárodního strojírenského veletrhu v říjnu t.r. v Brně. BVV 
aktivně vyjednává s vládou o podmínkách a možnostech pořádání veletržních akcí 
v následujících obdobích. 

Po vzájemné dohodě obou profesních sdružení s pořadateli veletrhu Techagro 2020 bylo 
dohodnuto jeho přesunutí na jaro 2021. Vzhledem k tomu že na jaro 2021 je plánován rovněž 
veletrh technologií pro živočišnou výrobu AnimalTech společně s národní výstavou 
hospodářských zvířat, uskutečnilo se začátkem července jednání zástupců obou sdružení 
s vedením BVV na téma koncepce odborných veletrhů v roce 2021. Výsledky jednání lze 
shrnout do následujících zásad: 

• v roce 2021 proběhne veletrh Techagro, Silva Regina, Biomasa jako „náhradní“ varianta 
ročníku 2020 současně s veletrhem Animal Tech a Národní výstavou hospodářských zvířat 
s předpokladem využití celého areálu brněnského výstaviště, 

• termín veletrhu 11. - 14. 04. 2021 (neděle-středa) – zkrácení výstavy o jeden den z důvodu 
velké prezentace zvířat,  

• veletrh Animal Tech (technologie pro chov, krmiva, genetika, předvadiště zvířat) proběhne 
v halách F, G1, G2, 

• veletrhu Techagro budou k dispozici všechny tradiční plochy, vyjma uvedených pavilonů F, 
G1, G2, disponibilní krytá plocha pro zemědělské stroje bude tedy cca o 30-35 % menší než 
v předchozích letech, 

• vzhledem k platným přihláškám členové obou svazů upřesní BVV velikosti ploch na ročník 
2021 do 31. 08. 2020, 

• na základě upřesněných požadavků vystavovatelů dojde v průběhu podzimu k novému 
rozdělení ploch, fakturace a formální potvrzení ploch proběhne standardně začátkem ledna 
2021, 

• cenové podmínky na pronájem plochy z roku 2020 zůstávají v platnosti i pro rok 2021, 
stejně jako slevy na technické přívody v rozsahu 25-50 %, 

• systém firemních pozvánek zůstává rovněž beze změn. 

Koncepce veletrhu Techagro od roku 2022 

Vystavovatelé upřednostňují zachování časové souslednosti veletrhu Agritechnica v lichých 
letech a veletrhu Techagro konaného v sudých letech. Řádný termín následujícího ročníku 
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veletrhu Techagro (za předpokladu zachování termínu konání hannoverského veletrhu 
Agritechnica na podzim roku 2021) bude tedy na jaře roku 2022, kdy dojde k opětovnému 
rozdělení veletrhů Techagro (stroje pro rostlinou výrobu - roky sudé) a AnimalTech 
(technologie pro chov zvířat - roky liché). 

2. Zahraniční veletrhy v roce 2021 

Pro rok 2020 jsme měli v seznamu veletrhů podporovaných MPO ČR v rámci oficiálních 
českých účastí na zahraničních veletrzích schváleny akce 

• GaLaBau Norimberk, DE  16. - 19.09.2020 

• SIMA Paříž, FR    08. - 12.11.2020 

Z důvodů opatření proti šíření nemoci Covid-19 byl veletrh GaLaBau zrušen bez náhrady (příští 
ročník se uskuteční až v září 2022), veletrh SIMA byl přeložen na termín 21.-25.02.2021. 

Pro rok 2021 jsme původně žádali zařazení do podporovaných veletrhů akce  

• AGRITECHNICA Hannover, DE listopad 2021 

• AGRO Show Bednary, PL  září 2021 

Protože finanční prostředky téměř za celý rok 2020 nebyly využity, bude jejich část převedena 
na rok 2021 a seznamy podporovaných akcí se budou pro rok 2021 sestavovat znovu. 

V této souvislosti Vás žádáme o vyjádření Vašeho zájmu o podporovanou účast na veletrzích, 
které v roce 2021 připadají v úvahu, tedy: 

• SIMA Paříž, FR    21. – 25.02.2021 

• AGRO Show Bednary, PL  září 2021 

• AGRITECHNICA Hannover, DE listopad 2021 

případně nám sdělte, o jaké jiné akce byste měli zájem a které, v případě zájmu více firem, 
bychom měli prosazovat mezi státem podporované. 

Odpověď prosím neodkládejte, Vaše názory a návrhy pošlete neprodleně. 


