
 
Veletrhu JAGD & HUND 2015 – Posílení mezinárodní po zice veletrhu   

Dortmund, 10.2.2015 – 34. ročník nejv ětšího evropského veletrhu pot řeb pro myslivost JAGD & 
HUND 2015 pořádaný soub ěžně s veletrhem  pro sportovní rybá řství FISCH & ANGEL potvrdil svou 
velice silnou mezinárodní pozici mezi oborovými vel etrhy. Po čet vystavovatel ů stoupl na rekordních 
833 (v loňském roce 748). Na veletrhu bylo zastoupeno 41 zemí.  Vysokou návšt ěvnost z minulých let 
se poda řilo udržet i v letošním roce, kdy veletrh navštívil o 77.000 lidí (vloni 80.000).  To samé platí 
pro výstavní plochu o rozloze 53.000 m2.  

Rekordní mezinárodní zastoupení na veletrhu  
Veletrh JAGD & HUND je hlavní událostí myslivecké branže v Evropě a dlouhodobě se těší silnému 
mezinárodnímu zájmu. V letošním roce dosáhl počet zastoupených zemí rekordních 41. Zastoupeny byly i 
vzdálené exotické země jako Argentina, Austrálie, Jižní Afrika, Mauricius, Namibie či Nový Zéland. Podíl 
zahraničních vystavovatelů tak dosáhl 32% a podíl zahraničních návštěvníků 14%. Více než 60% 
návštěvníků přijelo do Dortmundu ze vzdálenosti přesahující 100 km.  

Pestrý a velmi široký sortiment vystavovatel ů 

Návštěvníci veletrhu velmi pozitivně hodnotili širokou a pestrou nabídku vystavujících firem. Celkové 
hodnocení nabídky prezentované na veletrhu dosáhlo známky 1,7, což bylo ještě lepší, než v loňském roce. 
Nejoblíbenějším sortimentem bylo jako obvykle myslivecké a lovecké oblečení a myslivecké a lovecké 
zbraně a příslušenství.   
Především díky pestré nabídce veletrhu byla s veletrhem vysoce spokojena naprostá většina návštěvníků 
(přes 90%). Většina návštěvníků ohodnotila letošní veletrh jako lepší než loňský. 92,7% návštěvníků 
vyjádřilo v nezávislém průzkumu svůj zájem navštívit veletrh i v příštím roce.  

Bohatý doprovodný program   

Veletrh JAGD & HUND tradičně návštěvníkům nabízí bohatý doprovodný program. Ve veletržních halách 
probíhaly v době veletrhu nejrůznější předváděcí akce a soutěže. Diváckým magnetem byly ukázky dravců 
a loveckých psů, vystoupení mysliveckých hudeb, kulinářské předváděcí akce zaměřené na pochoutky ze 
zvěřiny i tradiční a velice oblíbená předváděcí překážková trať pro terénní automobily. Vrcholem veletrhu 
pak bylo na speciální překážkové trati. Vrcholem pak bylo finálové klání Mistrovství Německa ve vábení 
jelenů a předávání cen za myslivecké módní kreace International German RedFox Award.   

Silné zastoupení českých firem  
Z atraktivity veletrhu JAGD & HUND se v letošním roce rozhodlo profitovat i 10 českých firem. Jmenovitě se 
veletrhu zúčastnily následující společnosti: Bracco, s.r.o., Erlicher s.r.o., Luko s.r.o., Meopta - optika, s.r.o., 
Raddek Výmola, Tonak a.s., TO JOO company s.r.o., Vitex CZ a.s., VNT electronics s.r.o. a ZOOPO spol. s 
r.o. Slovensko reprezentovaly na veletrhu firmy AD SMART s.r.o., Roman Privrel a Miroslav Zelník.  

Úspěšný druhý ro čník rybá řského veletrhu FISCH & ANGEL  
Po loňské úspěšné premiéře rybářské expozice ve formě samostatného veletrhu proběhl i letos souběžně 
s veletrhem JAGD & HUND i veletrh FISCH & ANGEL, který byl umístěn do hal 2, 2N a 3A. Podle ohlasů 
návštěvníků i vystavovatelů se tato forma samostatné rybářské expozice opět osvědčila. Veletrh FISCH & 
ANGEL zaujal i celou řadu zahraničních návštěvníků, a to především díky bohatému doprovodnému 
programu, k němuž patřily například odborné přednášky a workshopy na téma techniky rybolovu, 
muškaření či přípravy pokrmů z ryb.   

Velký zájem o rezervace stánk ů na rok 2016  
87,9% vystavovatelů uvedlo při dotazování, že mají zájem se pravděpodobně nebo velmi pravděpodobně 
veletrhu zúčastnit i příští rok. 20% z nich pak dokonce uvažuje o rozšíření velikosti svého stánku.  
Ihned po skončení letošního ročníku byla zahájena registrace vystavovatelů na JAGD & HUND 2016 , který 
se koná od 2.2. do 7.2.2016.   
Čeští vystavovatelé mohou i nadále využívat služeb společnosti WebTrade CZ s.r.o., která je výhradním 
zástupcem Veletrhu 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 na: office@exportdosrn.cz  

 

 

 
 



 
 

Souhrnná veletržní data - JAGD & HUND 2015 a FISCH & ANGEL 2015   
 

3. – 8. února 2015 Termín konání  

Největší evropský 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  Haly  

53.000 m2 Hrubá výstavní plocha  

833 vystavovatelů ze 41 zemí, např. z Austrálie, Bulharska, České republiky, 
Slovenska, Velké Británie, Itálie, Kanady, Namibie, Gambie, Nizozemí, 
Rakouska, Španělska, Jižní Afriky, Maďarska a mnoha dalších 

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  

77.000 Počet návšt ěvníků 

Doprovodné akce z oblasti myslivosti: 
� Kulinářské dostaveníčko se specialitami ze zvěřiny a ryb  
� Obsáhlé představení mysliveckých svazů 
� Koncerty loveckých hudeb 
� Ukázky loveckých psů 
� Speciální překážková trať pro terénní automobily 
� Krytá předváděcí střelnice 
� Ukázky dravých ptáků  
� Výroba mysliveckých ozdob - tradice a řemeslné umění 
� Veletržní kino - filmy ze světa myslivosti a rybolovu 
� Přehlídky myslivecké módy 
� Mistrovství Německa ve vábení jelenů 
 
Doprovodné akce z oblasti sportovního rybolovu: 
� Prezentace rybářských svazů 
� 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  

 
 
 

 


