
ACE Agro s. r. o. (www.ace-agro.cz)

ADACOM s. r. o. (www.adacom.cz)

Agrokom-tech BRYSS s. r. o. (www.at-bryss.cz)

AGROMETALL s. r. o. (www.agrometall.cz)

AGROTEC a. s. (www.agrotec.cz)

ALFA PROFI s. r. o. (www.alfaprofi .cz)

ama Czech, s. r. o. (www.ama-zahrada.cz)

Avistech s. r. o. (www.avistech.cz)

CIME, s. r. o. (www.cime.cz)

DAKR spol. s r. o. (www.dakr.cz)

DVOŘÁK – svahové sekačky s. r. o. (www.spider-cz.com)

Eurogreen CZ s. r. o. (www.eurogreen.cz)

Husqvarna Česko s. r. o. (www.husqvarna.com)

Ing. Radek Sláma, HS+ (www.hsplus.cz)

Isolit-Bravo, spol. s r. o. (www.isolitbravo.cz)

I-TEC Czech, spol. s r. o. (www.autopiaggio.cz)

Kärcher spol. s. r. o. (www.karcher.cz)

K.B.T. PROFTECH s. r. o. (www.kubota.cz)

LASKI s. r. o. (www.laski.cz)

MINAM servis a. s. (www.multicarmorava.cz)

MOUDER s. r. o. (www.mouder.cz)

NIPASS s. r. o. (www.bocdor.cz)

P & L, spol.s r. o. (www.pal.cz)

Pekass a. s. (www.pekass.eu)

Profi grass s. r. o. (www.profi grass.cz)

RAYMO s. r. o. (www.raymoelectric.com)

SAP spol. s. r. o. (www.saploket.cz)

Seco Industries s. r. o. (www.secoindustries.cz)

Seco Industries, s. r. o. – značka G-FORCE (www.gforce.cz)

SIMED s. r. o. (www.simed.cz)

Strom Praha a. s. (www.strompraha.cz)

TomiTruck s.r . o. (www.tomitruck.cz)

TPC Industry Czech Republic a. s. (www.tpci.cz)

Unikont Group s. r. o. (www.unikont.cz)

Vermeer CS s. r. o. (www.vermeer,cz)

VPD Servis (www.vpdservis.cz)

ZÁLESÍ a. s. (www.zalesi.cz)

ZEMI BUILDING MACHINES a. s. (www.solis.cz)

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ



Celostátní kontraktační 

výstava profesionální techniky

21. a 22. září 2022 

Havlíčkův Brod – letiště 

9:00 až 16:00 hodin
Časový program:
09:00 zahájení DZKT 2022, uvítací 

snídaně u tribuny

09:15 – 16:00 individuální předvádění 

strojů u expozic vystavovatelů

10:00 – 11:00 praktické komentované 

ukázky žací techniky na vymezených 

plochách: sečení se sběrem (21. 9.), 

sečení beze sběru a mulčování (22. 9.)

11:30 – 12:30 odborný seminář Péče 

o travnaté plochy ve veřejném prostoru, 

přednáší Ing. Marek Hamata (SZKT)

13:45 – 14:25 praktické komentované 

ukázky zametacích a úklidových strojů 

a techniky na alternativní pohon na 

vymezených plochách

14:30 – 14:45 losování tomboly

16:00 ukončení akce

Ke každé ceně kniha Zahradní architektura a předplatné časopisu Komunální technika, Zahradnictví, 

Energie 21, Moderní obec nebo Odpady - podle výběru (obrázky jsou ilustrační)

Sportovně elegantní hodinky Caterpillar z chirurgické 

oceli s povrchovou vrstvou PVD s quartzovým strojkem 

Seiko s funkcí chronografu a vodotěsností 100 m

XVI. ročník

Komunální technika:
 sečení se sběrem, beze sběru, mulčování

 údržba a čištění komunikací
 ekologická likvidace plevelů

 štěpkování a zpracování biomasy
 komunitní kompostování
 stroje na alternativní pohon

Zahradní technika:
 zakládání trávníku

 příprava půdy, secí stroje
 řešení sucha v městské a zahradní zeleni

 závlahové systémy
 mobilní zeleň

Tombola
(losuje se po oba dny)

1. cena: sportovně 
elegantní hodinky 

Caterpillar
2. cena: vrtačka 

+ sada nářadí
3. cena: soudek piva

Předvádění 

strojů pro 

města, obce 

a zahradnické 

provozy

Odborný seminář Péče o travnaté plochy ve veřejném 

prostoru pod vedením Ing. Marka Hamaty (Společnost 

pro zahradní a krajinářskou tvorbu), včetně praktických 

ukázek. Seminář je určený pro správce zeleně, 

městské a technické služby a další subjekty

Demoplochy 

u stánků 

vystavovatelů

Pod záštitou

starosty města

Havlíčkův Brod 

Mgr. Jana Tecla

Pořadatelé:

Sdružení 
komunálních služeb

Spolek veřejně 
prospěšných služeb

Aeroklub 
Havlíčkův Brod

Technické služby 
Havlíčkův Brod

Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu

Výzkumný ústav 
zemědělské 

techniky, v. v. i.

Partneři:

www.profipress.cz

www.dzkt.cz
dé ceně kniha Zahradní architektura

Sportovně

oceli s pov

Seiko s fu

1. 2. 3.3.


