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Zahrada Čech
opět rozkvete

OD 1. 1. 2013 SE SITUACE
DRAMATICKY MĚNÍ A PROVOZOVATELEM VÝSTAVIŠTĚ, KTERÉ JE PRO MĚSTO „RODINNÝM
STŘÍBREM“, SE STÁVÁ NOVÁ
SPOLEČNOST, ZA DOSTI ODLIŠNÝCH PODMÍNEK, A S PONĚKUD JINÝMI PLÁNY. JAK TO
VŠECHNO BYLO A HLAVNĚ CO
NOVÉHO NÁVŠTĚVNÍKY TOHOTO ZNÁMÉHO VÝSTAVIŠTĚ
ČEKÁ, VYSVĚTLILI MÍSTOSTAROSTOVÉ MĚSTA LITOMĚŘICE,
MGR. VÁCLAV ČERVÍN A MGR.
KAREL KREJZA A ŘEDITEL
NOVĚ VZNIKLÉ SPOLEČNOSTI, JEŽ BUDE VÝSTAVNÍ STÁNEK NEJEN PROVOZOVAT, ALE
HLAVNĚ ZVELEBOVAT, JIŘÍ
ŠKVOR.
TEXT: FRANTIŠEK DOČEKAL
FOTO: ZAHRADA ČECH S.R.O.

Povíte nám něco o historii výstavnictví
v Litoměřicích?
Provozování výstav se datuje do roku 1969
a bylo od začátku zaměřeno na tradiční oblasti zemědělství, pěstitelství a zahradnictví.
To se v posledních letech začalo vytrácet
a bylo nahrazováno prezentací jiných oborů
a zboží…
Jak je výstaviště provozováno dnes?
Minulá smlouva mezi majitelem výstaviště
a nájemcem byla postavena na 10 + 10 let
a prakticky umožňovala jeho využívání bez
povinnosti jej dále rozvíjet či modernizovat.
Tak došlo k tomu, že od roku 1992 pavilony
bez podstatných investic „zestárly“, nenajdete v nich moderní prvky, zařízení a komfort,
běžný v dnešní době.
Jaká společnost bude majetek města
Litoměřice nově využívat?
Společníky nově vzniklé společnosti Zahrada Čech s.r.o. jsou s 50% vlastnickými podíly město Litoměřice a společnost EXPO CZ

s.r.o., která byla jako jediná ochotná vyhovět
výběrovému řízení a investovat 10 milionu korun do první investiční akce. Tou je zbourání
plechových hal pavilonu B a C a výstavba moderního pavilonu s infocentrem a zázemím
pro vystavovatele. Další podmínkou bylo podílet se na modernizaci výstaviště, nejen na
jeho využívání. Byla také ochotna respektovat
i možnost majitele podílet se na spolurozhodování o řízení společnosti i složitý právní
smluvní vztah.
Čím chcete začít novou éru provozování?
První akcí nové společnosti Zahrada Čech
s.r.o. budou vánoční trhy. Neboť ještě nebudeme moci využívat prostory výstaviště, proběhne tato akce na náměstí v Litoměřicích.
Na co se může veřejnost v renovovaném
areálu těšit?
Chceme vytvořit pěkný areál, ve kterém teď
schází sklady, vytápěné i klimatizované prostory s konferenčními sály, VIP prostory, kancelářemi i důstojným sociálním zázemím. Vše

detailním plánováním a dobrým marketingem
využití areálu. Porady vedení společnosti probíhají 1 x týdně a na nich řešíme všechny
problémy, které se při naší činnosti objeví.
V areálu o rozloze 6,5 hektaru chceme pořádat i koncerty, slavnosti, srazy historických
vozidel atd. Zájemcům nabízíme pronájem
prostorů, kanceláří, reklamních ploch a sportovišť soukromým i státním subjektům.

DLOUHOLETÝM PROVOZOVATELEM NEJVĚTŠÍHO VÝSTAVIŠTĚ V SEVEROČESKÉM
REGIONU ZAHRADA ČECH V LITOMĚŘICÍCH JE SPOLEČNOST
VÝSTAVY, SPOL. S R. O.

chceme realizovat za plného provozu akcí
naplánovaných na příští rok. Další změnou je
rozšíření využívání – nechceme ho zpřístupňovat sedmkrát do roka jako dosud , ale pokud možno celoročně, pro děti, dospělé i odbornou veřejnost. Nechceme provozovat jen
„výstavní plac“, ale udržovaný park, kam budou lidé volně chodit nejen na výstavní akce,
ale i za odpočinkem. Chceme obnovit tradiční soutěže, např. Jablko roku, autogramiády
slavných osobností a rodáků z Litoměřicka
a také vrátit se k původnímu způsobu využití
areálu k prezentaci vystavovatelů zemědělských produktů, techniky, tradičních řemesel
atd. Plánujeme využití pro pořádání kulturních, společenských, sportovních i vysloveně
komerčních akcí, zaměřených k tomu, aby byl
areál více využitý a tím i prosperující.
S jakou návratností vložených investic
počítáte?
Náklady vložené do modernizace by se měly
vrátit za 7 až 8 let. Chceme přispět k urychlení návratnosti investic i k zvýšení prosperity

Naším cílem je více zpřístupnit obyvatelům
Litoměřic a návštěvníkům Zahrady Čech zpět
tento tradiční areál a udělat z něj nejen prosperující, ale hlavně prospěšný subjekt.
Těšíme se na vaši návštěvu!

VÝSTAVY A AKCE NA ROK 2013
7. – 22. 12. 2012
15. – 17. 3. 2013
27. – 31. 3. 2013
19. – 21. 4. 2013
17. – 19. 5. 2013
25. – 26. 5. 2013
31. 5. – 1. 6.2013
7. 6. – 8. 6. 2013
21. – 22. 6. 2013
13. – 21. 9. 2013
28. 9. 2013

Vánoční trhy – náměstí Litoměřice
Jarní pouť Zahrady Čech
Tržnice Zahrady Čech
Dům, byt a zahrada na Zahradě Čech
Autosalon na Zahradě Čech + Veteráni
Mezinárodní výstava psů
Den dětí na Zahradě Čech
Hasičské slavnosti
Sport – prodejní výstava LÉTO
Zahrada Čech – prodejní výstava
Krajská výstava psů

3. 5. – 5. 10. 2013 Senior Fest
19. – 20. 10. 2013 Výstava drobného hospodářského zvířectva na
Zahradě Čech
8. – 10. 11. 2013 Gastro festival Zahrada Čech
23. – 24. 11. 2013 Sport – prodejní výstava ZIMA
Prosinec 2013
Vánoční trhy – náměstí Litoměřice
Duben – říjen
Farmářské trhy, každých 14 dnů na náměstí
v Litoměřicích
Další informace: www.zahrada-cech.cz

