
vidět nejnovější produktové novinky 
a vytvářet příležitosti pro nové pod-
nikání. Tento veletrh navštívilo okolo 
26 000 návštěvníků a účastnilo se ho 
více než 270 vystavovatelů z 22 růz-
ných zemí. Na našem stánku č. 606 
jsme vystavovali vyvážecí soupravy 
Novotný LVS 511, LVS 520 a LVS 720.

 Dále jsme náš smykem řízený 
nakladač Novotný B961 předvedli na 
22. ročníku polní výstavy Naše pole 
2022, který se konal 14. – 15. červ-
na 2022 v Nabočanech u Chrudimi. 
Celostátní přehlídku polních pokusů 
odrůd zemědělských plodin, ochrany 
a výživy rostlin a výstavu zemědělské 
techniky zastoupilo celkem 114 vysta-
vovatelů. Počasí nám přálo, účast 
zemědělské veřejnosti byla také velmi 
slušná.

 Díky pozvání od Vojenských lesů 
a statků ČR jsme se zúčastnili 44. 
Lesnického dne v Ralsku. Popularita 
této akce je rok od roku větší, letos 
vyšlo i nádherné počasí, program byl 
připravený na 17. - 18. června 2022 
ve Skelné huti u Mimoně na Liberecku, 
vystavovali jsme naši lesní vyvážecí 
soupravu Novotný LVS 520. Proběhla 
zde ukázka lesnické a další techniky, 
od ručních motorových pil po nejvý-
konnější harvestory a od zahradních 
traktůrků po těžkou lesní techniku.

 Interforst 2022 byl mezinárodním 
klíčovým veletrhem pro lesnictví a les-
nickou techniku s vědeckými kon-
ferencemi a speciálními přehlídkami. 
Probíhal v Mnichově od 17. do 20. 
července 2022. Vystavovali jsme zde 
naši lesní vyvážecí soupravu Novotný 
LVS 720 a smykem řízený nakladač 
Novotný B961 s lesnickou frézou. 
Tohoto veletrhu se zúčastnilo celkem 
353 vystavovatelů z 21 zemí a navští-
vilo ho kolem 31 000 návštěvníků 
z téměř 60 zemí. Veletrh byl pro nás 
úspěšný, sice bylo obrovské vedro, 
ale byli jsme připravení a pro všechny 
návštěvníky měli chlazené nápoje :o). 

 Obnovili jsme tradici a každoročně se 
účastníme výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA. 

 Tématem letošního 48. ročníku 
ZEMĚ ŽIVITELKY byla Budoucnost 
české krajiny s důrazem poukázat na 
potřebu ochrany krajiny a ochranu 
životního prostředí, přírody, přírodních 
zdrojů, biodiverzity, klimatu a podpory 
ekologické produkce v zemědělství. 
25. - 30. srpna 2022 jsme v Českých 
Budějovicích na stánku č. 101 vystavo-
vali nakladač Novotný B961 s vysoko-
-výklopnou lopatou, nakladač Novotný 
B861 s lopatou s přidržovačem a lesní 
vyvážecí soupravu Novotný LVS 511.
 Letošní výstavy se zúčastnilo přes 
600 vystavovatelů a 114 000 návštěv-
níků. Země živitelka je nejnavštěvova-
nější zemědělská výstava s meziná-
rodní účastí vystavovatelů. Prezentuje 
nejširší nabídku zemědělských oborů 
na jednom místě, jako jsou novinky 
z oblasti zemědělské techniky, mysli-
vosti, rybářství, potravinářství, chovu 
hospodářských zvířat, z oblasti výzku-
mu a vzdělávání a propaguje kvalitní 
české potraviny.

 4. ročník veletrhu DLG-Waldtage 
se konal od 9. do 11. září 2022 
v německém Lichtenau a byl předním 
místem setkání pro lesní hospodář-
ství. Představilo se zde více než 200 
vystavovatelů z deseti zemí. Na našem 
stánku jsme vystavovali naši lesní 
vyvážecí soupravu Novotný LVS 720 
a smykem řízený nakladač Novotný 
B961 - opět s lesnickou frézou. Veletrh 
navštívilo více 12 500 návštěvníků. 
Veletrh byl zajímavý díky terénním 
ukázkám lesnických strojů v provozu. 
Bohužel letos nám snad každý den na 
výstavě propršel…

 A nakonec jsme uspořádali terénní 
ukázku švýcarského železného koně 
Raup-Trac RT50, která se uskutečnila 
19. září 2022 v Lovecké střelnici, VLS 
s.p. Lučiny, divize Karlovy Vary.

 Děkujeme všem našim zákazní-
kům, obchodním partnerům, prodejcům 
a návštěvníkům za podporu a účast na 
všech výstavách a veletrzích a pře-
jeme vše nejlepší a mnoho úspěchů 
v dalším roce. Na výstavy bude boha-
tý i příští rok 2023, kde plánujeme 
velkou účast na francouzském vele-
trhu EUROFOREST a také účast na 
švýcarském veletrhu FORSTMESSE 
Lucern. A spoustu dalších menších 
výstav a předváděcích akcí. Sledujte 
náš Facebook a určitě se na nás přijďte 
podívat. Na příští rok máme připraveno 
několik velmi zajímavých novinek.
S pozdravem Lesu Zdar!

Ing. Petr Sládek,  
Strojírna Novotný s.r.o., www.loader.cz

 Strojírna Novotný s.r.o. je tradiční 
výrobce vyvážecích souprav a smy-
kem řízených nakladačů, které jsou 
na českém trhu velmi dobře známé. 
Společnost v loňském roce oslavila 30 
let od svého založení. Díky covidovým 
opatřením jsme neměli možnost výro-
čí v roce 2021 pořádně oslavit, proto 
jsme naše úsilí vložili do letošního 
roku, kdy jsme absolvovali několik 
velmi pěkných výstav a předváděcích 
akcí a snažili jsme se oslovit co největ-
ší množství široké lesnické veřejnosti.
 Letošní rok jsme zahájili dlouho 
odkládaným veletrhem Silva Regina 
2022, který se konal 3. - 6. dubna 
2022 v Brně. Letos to byl pouze les-
nický veletrh, protože tradičně sou-
běžně konaný veletrh Techagro byl 
zrušený, a možná to bylo pro nás 
lepší. Na výstavu skutečně přijeli hlav-
ně lesáci. Dohromady se Silva Reginy 
zúčastnilo 154 firem na ploše 11 220 
m² a přišlo 26 635 návštěvníků.
 Na výstavě jsme prezentovali náš 
smykem řízený nakladač Novotný 
B861 s hladkou lžící, dále nakladač 
Novotný B961 s lopatou s přidržova-
čem, lesní vyvážecí soupravy Novotný 
LVS 511 a LVS 520 a železného koně 
Knickschlepper.
 Na našem stánku bylo rušno 
a veselo. Svojí návštěvou nás poctil 
také ministr zemědělství České 
republiky Ing. Zdeněk Nekula (níže 
na fot. s jednatelem naší společnosti 
Tomášem Novotným sedí vpravo).

 Koloběh veletrhů na jaře pokra-
čoval a ve dnech 2. – 4. června 2022 
jsme se zúčastnili největšího lesnic-
kého veletrhu ELMIA WOOD 2022, 
který se konal ve Švédsku jižně od 
Jönköpingu. Elmia Wood je komplexní 
veletrh a místo pro setkávání vlastníků 
lesů, dodavatelů a všech ostatních, 
kteří se zajímají o les. Mohli jsme zde 

Na LESNICKÉM DNI V RALSKU jsme vystavovali naši lesní vyvážecí soupravu 
Novotný LVS 520

Letošní rok jsme zahájili veletrhem SILVA REGINA 2022 v Brně

Na lesnickém veletrhu ELMIA WOOD 2022 ve Švédsku

STROJÍRNA NOVOTNÝ s.r.o.
2022 – OPĚT ROK PLNÝ 

VELETRHŮ A VÝSTAV

S
TR

O
JÍ

R
N

A
 N

O
V

O
TN

Ý

S B

Na veletrhu DLG-Waldtage 
v německém Lichtenau jsme vysta-
vovali naši lesní vyvážecí soupravu 
Novotný LVS 720 a smykem řízený 
nakladač Novotný B961

Na ZEMI ŽIVITELCE jsme vystavo-
vali nakladač Novotný B961 s vyso-
ko-výklopnou lopatou, nakladač 
Novotný B861 s lopatou s přidržo-
vačem a lesní vyvážecí soupravu 
Novotný LVS 511

Silva Bohemica ZIMA 2022/23
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Smykem řízený nakladač 
Novotný B961 na polní 
výstavě NAŠE POLE 2022 
v Nabočanech u Chrudimi 

INTERFORST 2022 v Mnichově byl letos klíčovým mezinárodním lesnickým veletrhem, 
kde jsme vystavovali lesní vyvážecí soupravu Novotný LVS 720 a smykem řízený  
nakladač Novotný B961 s lesnickou frézou
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TERÉNNÍ UKÁZKA 
švýcarského  
železného koně 
Raup-Trac RT50 
v Lovecké střelnici, 
VLS s.p. Lučiny,  
divize Karlovy Vary


