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TISKOVÁ ZPRÁVA 

2020-2-12 

ZAHRADA ČECH ŽILA V ROCE 2019 VELMI AKTIVNĚ 

 

V průběhu roku 2019 bylo společností Zahrada Čech s.r.o. uspořádáno více jak 40 akcí různého 

charakteru - výstavy, festivaly, sympózia, školení, semináře, plesy, svatby a mnoho dalších. 

Výstavní sezóna byla jako každoročně zahájena výstavou Děti a zvířata. Jarní sezónu odstartovaly 

tradiční výstavy Tržnice Zahrady Čech a Bydlení na Zahradě Čech. V květnu pak následovaly 

Autosalon na Zahradě Čech a Mezinárodní výstava psů. Zároveň v tomto měsíci proběhlo 

hodnocení Regionální potraviny Ústeckého kraje.  

Výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích ožilo i v letních měsících. Po zakončení tradiční jarní 

sezóny bylo možné areál využít i k druhotným účelům. Výstaviště hostilo svatby, oslavy i 

festivaly. Souběžně probíhal již pátý ročník Mezinárodního sochařského sympozia. Zároveň byl 

areál výstaviště po celou letní sezónu volně přístupný veřejnosti. Denně mohli návštěvníci využít 

zeleně, příjemného posezení i dětského hřiště. Rozloučení s létem pak proběhlo poslední srpnovou 

sobotu na akci Den pro děti. V rámci této akce se v části areálu výstaviště konal také Rodinný den 

Města a Městského úřadu Litoměřice. 

Podzimní sezóna byla tradičně zahájena zahradnickým veletrhem Zahrada Čech. V říjnu pak 

navázaly akce TECHDAYS a Krajská výstava psů. Nechyběl ani festival dobrého jídla a pití 

Gastro Food Fest. Následně výstaviště hostovalo konferenci GIS OUTDOOR Fórum Ústeckého 

kraje. V listopadu pak společnost Zahrada Čech organizovala spolu s Ústeckým krajem a městem 

Litoměřice konferenci Zeleň v obcích a městech Ústeckého kraje i se slavnostním večerem 

spojeným s vyhlašováním výsledků soutěže Park roku 2019. Ani v roce 2019 nesměl chybět již 

tradiční ples společnosti HENNLICH s.r.o.. 

Mimo jednorázové akce se v roce 2019 každý měsíc uskutečnila prodejní akce MARWILL 

v pavilonu A. V pololetních intervalech se pak uskutečnily také akce ESO Market a Den s Policií.  
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Činnost společnosti Zahrada Čech s.r.o., která spravuje litoměřické výstaviště, se však nesoustředí 

pouze na akce v areálu výstaviště. Záběr je široký a společnost se úspěšně zapojuje i do dalších, 

krajsky významných akcí. V únoru bylo možné se s výstavištěm Zahrada Čech setkat na 

mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World. V květnu Zahrada Čech organizovala 

tradiční setkání k poctě pověstného Přemysla Oráče u pomníku na Královském poli v přímé 

blízkosti obce Stadice. V letní sezóně se společnost účastnila akce Den záchranářů Ústeckého 

kraje na Střeleckém ostrově v Litoměřicích.  Zahrada Čech se podílela také na organizaci 

Mistrovství Evropy juniorů a U23 v rychlostní kanoistice v Račicích. Taktéž nechyběla na akci 

Poslední pirátské války v Terezíně. V druhé polovině srpna se opět zapojila do příprav 46. ročníku 

výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích, kde obstarala stavbu a technické zajištění části 

výstavních prostor. Na podzim se pak účastnila Josefínských slavností v Terezíně. Závěr roku 

2019 patřil opět Vánočním trhům se Zahradou Čech na Mírovém náměstí. 

 

NOVINKY PRO NÁVŠTĚVNÍKY 

Každým rokem se Zahrada Čech snaží návštěvníkům přinést nějaké novinky. V roce 2019 jich byla 

dokonce celá řada a to s velmi pozitivními ohlasy. Na jaře byl ve spolupráci se Zdravotnickou 

záchrannou službou Ústeckého kraje na výstavišti nově umístěn defibrilátor, který má 

v součinnosti se záchrannou službou urychlit případnou zdravotní pomoc.  

O jarní výstavy byla nově zavedena kyvadlová autobusová doprava, která fungovala mezi 

výstavištěm a autobusovým a vlakovým nádražím v Litoměřicích. Návštěvník mohl služby využít 

jak při cestě na výstaviště, tak zpět na nádraží a to zcela zdarma.  

S podzimní výstavou přišla novinka on-line předprodeje vstupenek, díky kterému si mohli 

návštěvníci na vybrané výstavy zakoupit vstupenky za zvýhodněnou cenu až do prvního výstavního 

dne. Vstupenky bylo možné zakoupit on-line i v průběhu výstavy a vyhnout se tak případným 

frontám u pokladen.  

Novinky přinesl i festival Gastro Food Fest. Pro 7. ročník festivalu byla nově zavedena čipová 

platba virtuální měny LIŤÁK. Návštěvníci si tak mohli nabít čip za jakoukoliv částku v hotovosti i 

platební kartou, své útraty sledovat přes aplikaci a nevyčerpanou částku si nechat zpět vyplatit. 
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ÚSPĚCHY 

Výstavnictví má v Litoměřicích dlouholetou tradici a v zájmu kraje je ji nadále rozvíjet a 

podporovat. I proto byl podzimní veletrh Zahrada Čech již třetím rokem hrdým partnerem projektu 

Rodinné stříbro Ústeckého kraje. O celonárodním významu výstaviště a značky Zahrada Čech 

svědčí také fakt, že v roce 2019 převzal nad výstavou Zahrada Čech záštitu ministr zemědělství 

Ing. Miroslav Toman, CSc. 

Mimo tradiční hodnoty znamenají akce pořádané Zahradou Čech také velký ekonomický přínos, 

a to nejen pro region Litoměřicka, ale i celý Ústecký kraj. Vyplývá to z marketingového průzkumu, 

který probíhal v průběhu celého roku 2019. Šetření realizovala na žádost společnosti Zahrada Čech 

s.ro. organizace MindBridge Consulting ve spolupráci s agenturou CzechTourism.  

Z marketingového průzkumu vyplývá, že hodnocení akcí pořádaných společností Zahrada Čech je 

velmi pozitivní. Zejména pak ty hlavní, zahradnicky zaměřené výstavy. Neuvěřitelných 96 % 

návštěvníků hodnotilo spojené výstavy Tržnice a Bydlení na Zahradě Čech jako jedinečnou či 

dobrou akci. V případě veletrhu Zahrada Čech pak tato hodnota dosáhla 94 %. Nadpoloviční část 

tazatelů uvedla, že daná výstava byla jedinou motivací k návštěvě Litoměřic a regionu. V případě 

výstav Tržnice a Bydlení na Zahradě Čech toto uvedlo dokonce 84 % respondentů. O spokojenosti 

návštěvníků vypovídá také fakt, že většina se jich na výstaviště vrací opakovaně a návštěvu dalšího 

ročníku s jistotou potvrdila či o tom uvažuje. Samotný ekonomický přínos (částka, kterou 

návštěvníci celkem utratí) pak přesahuje 150 milionu korun. 

„Výsledná data jsou velmi příznivá. Ukazují významnou úlohu, kterou Zahrada Čech hraje v 

prezentaci nejen samotného města, ale celého Ústeckého kraje. Průzkum vypovídá o tom, že má 

Zahrada Čech vybudované vysoké renomé a silnou tradici. Pořádané akce mají budoucnost a 

hodnocení návštěvníka jsou převážně pozitivní. Přesto víme, že je řada věcí, které se dají neustále 

vylepšovat a rozvíjet, o což se budeme snažit i v nadcházejících letech“ uvedla Michaela Mokrá, 

marketingová, provozní a obchodní ředitelka společnosti Zahrada Čech s.r.o. 
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REKONSTRUKCE AREÁLU 

Období mimo hlavní výstavní sezónu patří nutným opravám a údržbě areálu. Mimo drobné 

úpravy byla v roce 2019 zahájena první etapa výměny oken po celém výstavišti. Dále došlo 

k potřebné rekonstrukci penzionu. V pavilonu H proběhla nákladná výměna topných těles. 

Celkovou rekonstrukcí prošly také veškeré dřevěné stánky na výstavišti. Ke konci roku 2019 

započala rozsáhlá rekonstrukce kanceláří ve správní budově v jižní části litoměřického výstaviště. 

„Areál výstaviště je ve velmi špatném stavu a některé pavilony dokonce neprošly rekonstrukcí 

nikdy. Údržba a oprava areálu je velmi nákladná a musí se provádět postupně. Zároveň nesmí 

omezit přípravy a průběh akcí. Průběh rekonstrukce tak máme dlouhodobě rozplánovaný do 

jednotlivých etap a ty se nám daří postupně plnit“, uvedla Michaela Mokrá, marketingová, provozní 

a obchodní ředitelka společnosti Zahrada Čech s.r.o.. 

 

 

 

 


