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    TOMÁŠ TOMÁNEK         

Čína má zájem o špičkové technologie, auta, letadla i těžké strojírenství. Z Česka. Snahou cesty do 
Asie bude představit ČR i jako turisticky přitažlivou zemi.  
 
PRAHA Na 60 českých firem míří dobýt Čínu. Za osm dní v Šanghaji začne prestižní technologický 
veletrh. V konkurenci 900 vystavovatelů z celého světa budou ve středu pozornosti právě ti čeští. 
Česko je totiž letos jeho čestným hostem. Podniky ze středu Evropy budou mít k dispozici ty 
nejprestižnější výstavní prostory. „Vystupujeme jako hlavní zahraniční partner,“ potvrdilo ministerstvo 
průmyslu.  
 Podle prezidenta česko-čínské komory Jaroslava Tvrdíka mají Číňané zájem o auta, letadla a 
těžké strojírenství, stejně jako o špičkové české biotechnologie a nanotechnologie. „Naší delegaci se 
dostává v Šanghaji mimořádné pozornosti. Pořadatelé nám vyšli vstříc a bezplatně poskytli řadu 
služeb,“ popsal privilegia, kterých se hlavním hostům dostalo.  
 A Češi berou příležitost ukázat se na asijském trhu vážně. Svou zemi chtějí prezentovat jako 
technologického tygra a evropskou perlu plnou památek a krásné přírody. Cíl je jasný: dostat do srdce 
Evropy co nejvíce asijských cestovatelů a investorů. „Česká republika se v Šanghaji představí jako 
turisticky přitažlivá země,“ potvrdil záměr Tvrdík.  
Čínu osloví Kellner i pražská zoologická zahrada Ve výpravě budou zastoupeny velké průmyslové 
podniky, technologická centra i univerzity. Své stánky na výstavní ploše rozvinou letečtí výrobci 
Aircraft Industries a Direct Fly i známý producent radarů – pardubická ERA. Na veletrh se chystá 

rovněž automobilka Škoda, která má v Šanghaji představit nový model jednoho ze svých vozidel. 
Těžké strojírenství bude zastoupeno firmou Doosan Škoda Power, Číňanům nabídne výkonné turbíny.  
 Výstava je příležitostí pro rozvoj dalšího byznysu asijské odbočky společnosti Home Credit, 
jež patří do sítě firem miliardáře Petra Kellnera. Vlivné finančníky zastoupí také investorská skupina 
J&T.  
 Dále se předvedou třeba úspěšný výrobce postelí Linet, sklárna Moser, Meopta-Optika, 
Plzeňská teplárenská, Letiště Praha nebo pražská zoologická zahrada. Svými turistickými lákadly se 
pochlubí hned několik krajů: Moravskoslezský, Plzeňský, Jihomoravský a Hlavní město Praha.  
 V Šanghaji se uskuteční dobře obsazené česko-čínské podnikatelské fórum i společný kulturní 
večer. Češi rovněž v přilehlé moderní galerii představí šestnáctku svých umělců, jak již LN uvedly v 
pondělí.  
 „Veškeré tyto aktivity mají za cíl pomoci českým producentům a výrobcům ať už při hledání 
silných investorů, nebo při hledání exportních příležitostí na rozsáhlém čínském trhu,“ uvedl Tvrdík. 
Účast na výstavě má také velice silnou politickou podporu.  
V čele delegace poletí předseda sněmovny Jan Hamáček, který se osobně zúčastní slavnostního 
zahájení veletrhu. Spolu s ním do říše středu zamíří ministr průmyslu Jan Mládek, ministryně pro 
místní rozvoj Karla Šlechtová a ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.  
Byznys kráčí v krtkových stopách Ještě před delegací podnikatelů, finančníků a vědců navštívil Čínu 
prezident Miloš Zeman. Jeho podzimní cesta byla terčem kritiky kvůli tomu, že se nedostatečně 
vymezil vůči tamnímu represivnímu režimu. Další zlou krev si Zeman během cesty nadělal tím, že se 
do Prahy vrátil letadlem najatým Kellnerovou společností PPF, a nikoli vládním speciálem.  
 V rozhovoru pro čínskou televizi pak prezident zaujal, když ve vysílání ukázal plyšovou 
postavičku krtka, známou z kresleného seriálu Zdeňka Milera. Podle něj je jedním z nejviditelnějších 
symbolů Česka. V Číně s malým hrdinou dětských pohádek vzniká seriál speciálně určený pro asijské 
diváky.  
Šance pro další podnikatele přijde již na podzim I přes kritické hlasy podle Tvrdíka právě Zemanova 
cesta pomohla otevřít dveře českým podnikatelům. „Je to výsledek kvalitativně jiné politiky ze strany 
prezidenta a vlády ve vztahu k Číně v loňském roce,“ řekl LN.  
 V říjnu či listopadu Čínu navštíví i premiér Bohuslav Sobotka. „Má návštěva bude spojena se 
setkáním předsedů vlád zemí střední a východní Evropy s místním představitelem,“ řekl premiér. 
Summit spojí se svou vlastní návštěvou Číny, během které se setká s čínským premiérem. S sebou, 
podobně jako prezident a po něm šéf sněmovny, vezme početnou podnikatelskou delegaci.  
 
*** 
 



Firmy, které také letí na veletrh CSITF 2015 do Šanghaje (23. – 25. dubna)  
 
*AGRO-EKO, s. r. o. * ATOMTRACE s. r. o. * BOHEMIA MACHINE s. r. o. * Direct Fly (Uherské 
Hradiště – Kunovice)  
 
* Nirvana Systems s. r. o. * PRECIOSA LIGHTING * Robodrone Industries s. r. o. * Škoda Electric s. r. 
o. * ŠKODA TRANSPORTATION, a. s. * Golf & Ski resort Ostravice  
 
* Kovoprojekta Brno * LASVIT s. r. o. * Evektor Vysoké školy, které se představí v Číně: * Univerzita 
Tomáše Bati * Masarykova univerzita * Vysoká škola báňská * Ostravská univerzita * Západočeská 
univerzita  
 
Veškeré tyto aktivity mají za cíl pomoci českým producentům a výrobcům ať už při hledání silných 
investorů, nebo při hledání exportních příležitostí.  
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