
                                                                                                                            
 

        MKZ v Litoměřicích             doručovací adresa            Zapsaná v ŽR                     IČO 44557141                     
        Na Valech 2028                   Tyršovo nám. 68                MÚ Litoměřice                   DIČ CZ44557141                
        412 01 Litoměřice               412 01 Litoměřice             pod č. 0076472/08           BÚ   123-4085320297/0100 
 

                            t.   416732805                       e.  sekretarka@mkz-ltm.cz                       w.  www.mkz-ltm.cz 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

2021-09-13 

 

BĚHEM PRVNÍCH DNŮ ZAVÍTALO NA ZAHRADU ČECH VÍCE NEŽ 35 000 

NÁVŠTĚVNÍKŮ. 

Litoměřické výstaviště Zahrada Čech se v těchto dnech návštěvníkům předvádí 

záplavou květin, zeleně, rostlin, ovoce i zeleniny. Během víkendu od 10. do 12. září 2021 

na podzimní veletrh dorazilo více než 35 tisíc návštěvníků. Výstava se nese v příjemném 

duchu, na návštěvníky čeká pestrý kulturní program, lidem se prezentují stovky 

vystavovatelů, kteří předvádí bohatý zahradnický, chalupářský či kutilský sortiment. Na 

pódiu se vystřídaly desítky účinkujících, jak odborníků v oboru, tak hudebních umělců.  

Páteční program byl započat slavnostním zahájením. Přítomné návštěvníky přivítala 

ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích Michaela Mokrá. Mezi řadou 

významných hostů nechyběli ministr zemědělství Miroslav Toman, senátor za Litoměřicko a 

starosta Města Litoměřice Ladislav Chlupáč, poslanec a první místostarosta Litoměřic Karel 

Krejza a také hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Slova se ujal také generální ředitel SZIF 

Martin Šebestyán, předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Ing. Petr Hanka, předseda 

Ovocnářské unie České republiky Ing. Martin Ludvík, předseda Českého zahrádkářského 

svazu Stanislav Kozlík, a prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. Za ženy 

vystoupila prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová, předsedkyně svazu včelařů 

Jarmila Machová a ředitelka Krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. Na závěr výstavě 

požehnal litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant. 

„S chutí jsem si prošel celé výstaviště a jsem spokojený. Expozici v pavilonu A u vstupu 

do areálu dokonce považuji za jednu z nejkrásnějších v historii Zahrady Čech,“ popisuje 

starosta Ladislav Chlupáč. Partnerem Zahrady Čech se totiž letos poprvé stala Severočeská 

galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Díky nim si právě v pavilonu A můžete prohlédnout i 

reprodukce vybraných obrazů mistrů Jana Zrzavého, Otakara Kubína nebo Emila Fily ze sbírky 

již zmíněné litoměřické galerie. Prezentovány jsou v originálním designu živých i neživých 

produktů přírody.  



                                                                                                                            
 

        MKZ v Litoměřicích             doručovací adresa            Zapsaná v ŽR                     IČO 44557141                     
        Na Valech 2028                   Tyršovo nám. 68                MÚ Litoměřice                   DIČ CZ44557141                
        412 01 Litoměřice               412 01 Litoměřice             pod č. 0076472/08           BÚ   123-4085320297/0100 
 

                            t.   416732805                       e.  sekretarka@mkz-ltm.cz                       w.  www.mkz-ltm.cz 
 

 

Vystavovatelé obsadili více jak 400 míst na 5000 m². Nabízejí vyhledávaný sortiment, 

jako je zahradní materiál, zahradní náčiní a technika, stavební materiály, solární systémy, kotle 

na pevná paliva, dveře a zárubně, vodovodní sloupky, nádrže na dešťovou vodu, čističky 

odpadních vod a mnoho dalšího. Zaplněny jsou všechny pavilony i venkovní sektory. 

V pavilonu G je tradičně expozice časopisu Zahrádkář. Pavilon H je opět rájem všech 

gurmánů. Pavilon NS potěší všechny zájemce o bytový interiér. V části, ve které se nachází 

Estráda, návštěvník nalezne pavilon T proměněný do prodejny nábytku. Naproti se nachází 

pavilon S, kde je vše od zahradní techniky, přes nářadí až po bytový textil. Na venkovní ploše 

čeká na návštěvníky řada prodejců s různorodým sortimentem. Zadní část výstaviště je určená 

pro doplňkový prodej. 

Veletrh je připravován podle přísných hygienických norem a plně respektuje aktuální 

vládní nařízení. Zdraví je pro nás na prvním místě. Jednotlivé stánky jsou v dostatečné 

vzdálenosti od sebe, do pavilonů návštěvníci vstupují se zakrytými ústy, u vstupních dveří 

každého pavilonu je připravena dezinfekce. 

Jak tedy hodnotíme zahájení podzimního veletrhu Zahrady Čech? Víkendové počasí 

bylo velice proměnlivé. Návštěvníci se museli v pátek popasovat s vysokými teplotami, v 

sobotu dopoledne naopak s vydatným deštěm. „S uplynulým víkendem jsem velmi spokojená. 

Návštěvnost je nad naše očekávání a úsměvy spokojených návštěvníků jsou blahem pro moji 

duši,“ řekla Michaela Mokrá. 

Přijďte si ještě užít jubilejní 45. ročník výstavy zaměřené na všechny zahrádkáře, 

chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody.  Bude probíhat až do středy 15. září, denně 

od 9 do 17 hodin. 

   

 Zpracovala: Daniela Kekrtová 

 

 


