
 

Tisková zpráva 

Myslivecký a rybá řský veletrh 

JAGD & HUND 2010 

� 71.000 návšt ěvníků  
� Největší plocha v historii 
� Historicky nejvyšší zastoupení zahrani čních 

návšt ěvníků a vystavovatel ů 
� Zvýšená útrata na jednoho návšt ěvníka 
� Celkový obrat p řes 35 milion ů EUR  

Dortmund – Ve dnech 2. až 7. února 2010 prob ěhl 
v Dortmundu s velkým úsp ěchem již 29. ro čník 
veletrhu JAGD & HUND. I p řes kalamitní po časí 
v prvních dvou dnech na tento nejv ětší evropský 
prodejní veletrh pro myslivost a sportovní rybolov 
zavítalo 71.000 návšt ěvníků. Letošní ro čník veletrhu 
byl nejv ětší v historii a vykázal i historicky nejvyšší 
počet zahrani čních návšt ěvníků a vystavovatel ů. 
S celkovým po čtem 692 vystavovatel ů z 36 zemí tak 
byl vytvo řen nový historický rekord. 33 
vystavovatel ů a 14,5% návšt ěvníků přijelo ze 
zahrani čí. Veletrh tak upevnil svou pozici i p řes 
trvající finan ční a hospodá řskou krizi.  

 
 
Rekordní výše přes 35 milionů EUR dosáhl i obrat na veletrhu prodaného zboží. Podle průzkumu 
nezávislé agentury 9 z 10 návštěvníků na veletrhu něco zakoupilo nebo objednalo. V průměru tak na 
jednoho návštěvníka připadl nákup ve výši 550 EUR. Oproti roku 2009 došlo tedy k dalšímu nárůstu 
(obrat veletrhu činil v roce 2009 33 milionů EUR). Nejžádanějším sortimentem byly myslivecké a 
lovecké oděvy, příslušenství pro myslivost, zbraně a jejich příslušenství. 

Silné mezinárodní zastoupení na JAGD & HUND 2010 

Mezinárodní zájem o veletrh JAGD & HUND neustále narůstá. Podíl zahraničních vystavovatelů dosáhl 
nového rekordu 33%. Větší mezinárodní zastoupení vykazují i návštěvníci, z nichž 14,5% (doposud 
nejvíce) přijelo ze zahraničí. Jednalo se zejména o návštěvníky z Belgie, Lucemburska, Nizozemí, 
Chorvatska, Dánska, Velké Británie, Polska, Ruska, Česka a Švýcarska. Objevili se dokonce i 
návštěvníci ze severní Ameriky a Afriky. Více než polovina návštěvníků přijela ze vzdálenosti 100 až 
300 kilometrů, přibližně 25% pak ze vzdálenosti 50 až 100 kilometrů.  

Chorvatsko partnerskou zemí veletrhu 

Partnerskou zemí letošního ročníku veletrhu bylo Chorvatsko, které bylo zastoupeno důležitými 
státními institucemi a celou řadou firemních vystavovatelů. Stánek Chorvatska byl hlavním magnetem 
haly 7, v níž se prezentovala rozsáhlá nabídka lovecké turistiky a atraktivních destinací z celého světa.  

Vysoká spokojenost návštěvníků  

Podle výzkumu nezávislé agentury bylo 74,8% návštěvníků spokojeno nebo dokonce velmi spokojeno 
s nabídkou vystavovatelů na veletrhu. Více než polovina návštěvníků označila letošní ročník JAGD & 
HUND za lepší, než ten předchozí. 70% návštěvníků velmi kladně přivítalo atraktivní doprovodný program 
s nejrůznějšími předváděcími akcemi v hale 3B.  

 



Bohatý doprovodný program 

Veletrh JAGD & HUND tradičně návštěvníkům nabízí bohatý doprovodný program. V hale 3B i 
v dalších halách proběhly během veletrhu četné předváděcí akce a soutěže, např. ukázky dravců, 
přehlídky psích plemen, ukázky mysliveckých dechových hudeb nebo soutěž ve vyřezávání motorovou 
pilou. Atraktivním diváckým magnetem byl předváděcí překážkový polygon pro testovací jízdy 
terénních automobilů, jehož nabídku využilo 2500 návštěvníků. Tradičně bylo součástí programu 
veletrhu Mistrovství Německa ve vábení jelenů, jehož vítězové se kvalifikovali na Evropské Mistrovství, 
které proběhne 15.května v Polsku.   

Impulz pro nadcházející rybářskou sezonu 

Hala č. 5 Dortmundského výstaviště jako obvykle přivítala milovníky sportovního rybářství, kteří zde 
mohli nalézt kompletní sortiment rybářských potřebo rybářskými háčky počínaje a kompletní rybářskou 
výbavou konče. Pozornost návštěvníků přitáhla prezentace lovu dravých ryb a mořského rybolovu. 
Mnoho návštěvníků využilo vysoké koncentrace expertů z oboru ke konzultacím a vzájemné výměně 
zkušeností ze všech oblastí sportovního a amatérského rybářství.  

Vysoká spokojenost vystavovatelů 

Více než polovina vystavovatelů uzavřela kromě přímých prodejů koncovým spotřebitelům vysoký 
nebo dokonce velmi vysoký počet obchodních kontraktů. 70% vystavovatelů tak očekává i velmi 
uspokojivý poveletržní obrat. Vystavovatelé byli na letošním ročníku velmi spokojeni především 
s vysokou internacionalitou, zájmem a kupní silou návštěvníků. 87,7% vystavovatelů se hodlá jistě 
nebo velmi pravděpodobně zúčastnit i příštího ročníku veletrhu.  
 
 
 
Ihned po skončení letošního ročníku byla zahájena registrace vystavovatel ů na jubilejní 30.ro čník 
veletrhu JAGD & HUND , který se bude konat ve dnech 1. až 6.2. 2011. Čeští a slovenští  
vystavovatelé mohou i nadále  využívat služeb společnosti WebTrade CZ s.r.o., která je výhradním 
zástupcem Veletrhů Dortmund v ČR a na Slovensku a která poskytuje českým vystavovatelům 
komplexní servis pro přípravu stánku a veletržních expozic. 
 
 
Pro více informací a rezervace výstavních ploch nás , prosím, kontaktujte na tel: 296 348 207, 
nebo emailem: office@exportdosrn.cz  
 

 
 

 



Souhrnná veletržní data - JAGD & HUND 2010  
 

2. až 7. února 2010 Termín konání  

Největší evropský prodejní veletrh pro myslivost a sportovní rybářství Stručná charakteristika  

Messe Westfalenhallen Dortmund GmbH Pořadatel  

WebTrade CZ s.r.o., Václavské nám. 66, 110 00 Praha 1 
Tel: 296 348 207, fax: 222 211 327, e-mail: office@webtradecz.cz Zastoupení v ČR 

3B až 8 a Messe-Forum Haly  

44.665 m2 Hrubá výstavní plocha  

586 komerčních a 106 nekomerčních vystavovatelů z 36 zemí, 
např. z Austrálie, Kanady, Mauritia, Nového Zélandu, USA, Jižní Afriky, 
Tanzánie, Bulharska, Dánska, Velké Británie, Chorvatska, Nizozemí, České 
republiky,  či Švédska.  

Vystavovatelé  

Lovecké zbraně, lovecké zájezdy, lovecké oblečení a vybavení pro myslivost a 
sportovní rybářství, terénní automobily, rybářské zájezdy, potřeby pro 
sportovní rybáře. 
Bohatý doprovodný program z oblasti myslivosti a sportovního rybářství. 

Hlavní zastoupené 
obory 

Myslivci, sportovní rybáři, chovatelé psů, milovníci přírody Návštěvníci  

71.000 Počet návšt ěvníků 

Doprovodné akce z oblasti myslivosti: 
� Předvádění různých druhů myslivosti a lovu  
� Přehlídka loveckých psů 
� Ukázky mysliveckých dechových hudeb  
� Ukázky dravců  
� A mnoho dalších 
 
Doprovodné akce z oblasti sportovního rybolovu: 
� Stánek rybářského svazu Severní Porýní- Vestfálsko 
� Fish´n Fun - rybářská show 
� Mistr v muškaření a galerie muškaření 
� Chytání štiky ve velkých vodách 
� Výroba prutů a vázání mušek 
� Umění návnadného lovu 
� Mořský rybolov 

Doprovodné akce  

 
 
 
 
 
 

 


