
Okresní agrární komora Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov 

IČ: 60913991 

Tel: 734 377 413,  e-mail: oak-trutnov@volny.cz 

 

Vážení přátelé, 

dovolujeme si Vás pozvat k účasti  

na XII. ročníku výstavy zemědělské techniky  

spojené s praktickým předváděním strojů 
  

PODHORY 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nomenklatura výstavy:   

1. Technika a technologie 

-  pro údržbu travních porostů, sklizeň a konzervaci píce 
- pro obdělávání orné půdy 

- pro hospodaření v lese 

- pro precizní zemědělství, robotizace  

- na sklizeň a údržbu sjezdovek  

2. Stájové technologie, krmiva, potřeby pro chov zvířat 

3. Hnojiva a přípravky na ochranu rostlin, biostimulanty, alternativní přípravky 

4. Obnovitelné zdroje energie 

5. Výroba a prodej opotřebitelných dílů na zemědělskou techniku 

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

 Praktické předvedení strojů na sklizeň a konzervaci píce, údržbu travních porostů, případně lze 

přihlásit další stroje. Podmínkou je, aby při předvádění neničily drn. 

Předvedení stroje si komentuje vystavovatel. 

 

Výstava je určena pro: 

- Zemědělce a  nezemědělskou veřejnost 

- školy základní i střední a učební obory se zemědělským a technickým zaměřením. 

- Zástupce obcí a provozovatele rekreačních objektů  

 

 
 

 

 

                           

 
 
 
 

 

výstava se koná ve čtvrtek 8.6.2023 
na výstavišti  

v Kyjích u Hajnice  
u silnice 3073 z Hajnice do Brzic, 

na pozemcích Zemědělské a.s. Výšina 
GPS souřadnice výstaviště: 50.4871711N, 15.9231111E 
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Okresní agrární komora Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov 
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PŘIHLÁŠKU NAJDETE ZDE: https://forms.gle/4uv5PqgW6EvokhiP9 

WEB VÝSTAVY najdete ZDE: https://www.podhory-2023.cz/  

 

Další informace: 

 Pokud potřebujete do stánku elektřinu, prosím přivezte si dostatečně dlouhé kabely. Veškeré kabely  

a elektrické spotřebiče musí mít platnou revizi.  

 Prosíme vystavovatele, aby ve stánku měli svůj hasicí přístroj s platnou revizí. 

 Seznam vystavených strojů  a strojů na předváděčku můžete uvést do přihlášky nebo zaslat e-mailem do 

20.5.2023 

 Podrobnosti k organizaci zašleme přihlášeným vystavovatelům s dostatečným předstihem před akcí.  

 

 

Ceník výstavy: 

Stánek se zemědělskou technikou do 200 m2 - 10.000,- Kč (stejná sazba účast i neúčast na předváděčce) 

     +  za každých dalších započatých 100 m2 - 2.000,- Kč 

Stánek bez zemědělské techniky - 5.000,- Kč 

Požadavek na elektřinu uveďte v přihlášce. Elektřina je v ceně stánkového místa. 

 

 

PROSÍME O PŘIHLÁŠENÍ DO 30.4.2023. 

 

 

Kontakt na pořadatele: 

Marcela Jezberová, ředitelka OAK Trutnov: 734 377 413, oak-trutnov@volny.cz  

Tomáš Kulda, ředitel Zemědělská a.s. Výšina: 774 847 955 

 
 
Těšíme se na setkání s vámi na výstavě. 
S pozdravem 
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