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Vážení čtenáři,
v čínské Šanghaji se od 5. do 10. listopadu konal dovozní veletrh China 
International Import Expo. Šlo o první mezinárodní přehlídku svého 
druhu, která měla ukázat stále náročnějším čínským zákazníkům, co 
se ve světě ať už tradičně nebo za použití nejmodernějších technologií 
vyrábí, jaké produkty či předměty si mohou s tou či onou zemí spojovat. 
A ve finále také to, na jaké zboží, pokud opravdu zamíří na pulty tamních 
obchodů nebo na dostupné internetové stránky, se mohou těšit.

Česká republika pojala účast na této akci s veškerou parádou.  
Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková si všimla, že 
sestavou čtyř ministrů a 60 podnikatelů (za výrazného přičinění 
Hospodářské komory) nemělo Česko v Říši středu konkurenci.  
Nemluvě o účasti prezidenta republiky a jeho delegace, který se 
v Šanghaji potkal už popáté s čínskou hlavou státu Si Ťin-pchingem 
a zahájil tam Česko-čínské podnikatelské fórum. 

Do národní expozice dorazilo prakticky vše, s čím se kdy země 
mohla chlubit v minulosti a čím se pyšní dodnes. Od výrobků ŠKODA 
AUTO, Škody Transportation, Aircraft Industries nebo Zetoru přes 
blyštivou práci sklářských mistrů a romantické tóny akustických  
pian až po hračky Kovap, Merkur a Bino či psací a výtvarné potřeby 
Koh-I-Noor. V součinnosti se Smíšenou česko čínskou komorou vzá-
jemné spolupráce a agenturou CzechTrade se rovněž dostavili zástup-
ci potravinářů a formy ze segmentu služeb.

Kromě toho se paralelně, od 6. do 11. listopadu, konala v Ču-chaj 
v jihočínské provincii Kuang-tung největší letecká výstava v Číně, 
na níž se blýskla PBS Velká Bíteš. Ta dodává motory do čínských leta-
del a bezpilotních letounů a přímo na místě představila nový turbínový 
motor, který ukazuje konkurenci záda.

O tom, jaký vztah zaujmout k Číně, se vedou polemiky, a to hned 
v několika rovinách. V té čistě byznysové platí, že jde o otevřený trh, 
o který je vyplatí ucházet. Třebaže není otevřený až tak, jak by si 
mnozí přáli - a je navíc vzdálený a složitý. Současně jde o zemi, kam 
vyváží Česká republika skoro devětkrát méně zboží a služeb, než 
z Číny importuje, což si žádá nápravu. 

Z těchto důvodů měla reprezentativní delegace do Šanghaje pádné 
opodstatnění. A i když před přílišným optimismem z rychlého uza-
vírání kontraktů pozorovatelé varují, může takový společný mezire-
sortní počin umetat budoucí cestu domácím podnikatelům. Přítomní 
se nadto shodli, že české značky byly na CIIE vidět ‒ to je reklama 
k nezaplacení pro výrobce stejně jako pro stát. Tím spíše, že se 
dovozní expo má v příštích letech opakovat.

Česká tisková kancelář, jmenovitě její komerční divize PROTEXT, 
promovala China International Import Expo před jeho zahájením, 
vytiskla pro potřeby aktérů speciální magazín v angličtině a čínštině 
a sledovala průběh akce i souvisejících témat přímo v Šanghaji 
a s použitím zahraničních zdrojů. Nyní, na konci listopadu, přichází 
tečka za letošní čínskou misí v podobě „Ozvěn”, v nichž dostali  
prostor účastníci výpravy a fotografie přímo z místa. Věřím, že vás 
tento sumář zaujme a využijete ho při své další práci.

Igor Záruba
manažer speciálních projektů ČTK

www.czechtrade.cz

VELKÝ ÚSPĚCH NEMUSÍ BÝT VÝSADOU JEN TĚCH NEJVĚTŠÍCH
Agentura CzechTrade pomáhá při vstupu na zahraniční trhy nejen velkým českým exportérům, ale její služby 
v oblasti exportu jsou snadno dostupné také malým a středním firmám, aby i ony mohly v cizině uspět.
•  Poradenské a informační služby  •  Individuální služby  •  Obchodní příležitosti  •  Exportní vzdělávání  •

Na letadlech Bristell už trénují 
i začínající piloti v Austrálii.

Milan Bříštěla, BRM AERO
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Česká republika se zúčastnila 
akce China International  
Import Expo (CIIE) v elitní 
sestavě, proč bylo důležité 
být v Šanghaji na této akci? 
Celá cesta pana prezidenta 
do Číny byla pojata jako podpora 
našeho exportu na čínský trh. 
Šlo o první tak velkou akci, kdy 
Čína promovala dovozy z celého 
světa, takže si myslím, že bylo 
opravdu záhodno, abychom 
u toho byli. A dát najevo, že Čes-
ká republika má co nabídnout, 
protože čínský trh je obrovský 
a je jen dobře, když se tam ně-
jaké naší firmě podaří dostat. 
Přičemž samozřejmě platí, že 
Čína už pro řadu našich podniků 
exportní destinací je.

Česko přivezlo do Šanghaje 
tzv. rodinné stříbro, tedy 
tradiční výrobce a exponáty. 
Nakolik se národní expozici 
podařilo v tak tvrdé konku-
renci zaujmout? 
Myslím, že naše expozice dopad-
la velmi dobře. Je problém co 
vybrat za exponáty, protože vždy 
je třeba zvolit věci známé stejně 
jako ukázat nové možnosti. Ten-
to přístup byl vidět a myslím, že 
přitáhl pozornost, Musíme však 
mít na paměti, že veletrhy jsou 
místy setkání, ne podepisování 
kontraktů. Jsou prvním krokem, 
který k nim vede, následuje běh 
na delší trať. 

Jaké podněty pro vaši práci 
a další aktivity si přivážíte 
z premiérového CIIE 2018?
Je patrné, že pro Čínu coby pro 
druhou největší ekonomiku  
světa je hodně důležité, aby 
měla volný obchod, a že je sama 
ochotna učinit mnohé, aby tomu 
tak skutečně bylo. Všechny 
země včetně nás mohou přispět 
k naplnění této strategie, pro-
tože čínská poptávka stoupá 
a jakékoli blokády mohou snaze 
o její nasycení škodit. Budeme 
sledovat, analyzovat a promovat 
možnosti, které najdeme ve sho-
dě s naší ambasádou. Musíme 
si nastavit naše myšlení jinak 
než před pár lety a hledat šance 
třeba ve spolupráci se třetími 
zeměmi, abychom se do Číny 
dostali.

Rudolf Jindrák  
ředitel Odboru  
zahraniční KPR

Česká republika se zúčastni-
la akce China International 
Import Expo (CIIE) v elitní 
sestavě, proč bylo důležité být 
v Šanghaji na této akci? 
V některých teritoriích, především 
v těch vzdálenějších, a na trzích 
velmi náročných je účast ústavních 
činitelů a podpora členů vlády 
naprosto nezbytná. Platí to i pro 
Čínu. Zde je pro úspěch podpora 
vládních představitelů v čele pod-
nikatelské mise stěžejní. V tomto 
smyslu hodnotím naši misi do Číny 
kladně. Naším cílem je postupně 
snižovat negativní obchodní saldo 
podporou vývozu českých firem.

Česko přivezlo do Šangha-
je tzv. rodinné stříbro, tedy 
tradiční výrobce a exponáty. 
Nakolik se národní expozici 
podařilo v tak tvrdé konkuren-
ci zaujmout? 
Je třeba zdůraznit, že česká ex-
pozice zaznamenala mimořádný 
úspěch. Čínský prezident strávil 
z národních expozic nejvíce času 
právě v té české a video, na kte-
rém prezident Zeman hraje na kla-

vír Petrof, obletělo svět. Sázka 
na koncept prezentace rodinného 
stříbra se jednoznačně vyplatila. 
Česká republika v široké meziná-
rodní konkurenci prakticky jako 
jediná nabídla konkrétní obsah 
v podobě reálných exponátů a tím 
na veletrhu vynikla. Výběr napříč 
různými obory také poukázal 
na neobvyklé schopnosti a poten- 
ciál českého průmyslu. 

Jaké podněty pro vaši práci 
a další aktivity si přivážíte 
z premiérového CIIE 2018? 
Účastí na CIIE ale naše společná 
práce s českými firmami nekončí, 
ale naopak teprve začíná. Věřím, že 
úspěšná angažmá na veletrhu po-
mohlo pro řadu českých firem ote-
vřít dveře. Prosadit se na čínském 
trhu není jednoduché, mimo jiné 
i kvůli administrativním bariérám. 
Na politické úrovni je potřeba 
snažit se tyto bariéry redukovat 
a odstraňovat a obecně vytvářet co 
nejpříznivější podmínky pro aktivity 
na úrovni firem. Potřebujeme, aby 
politici a představitelé byznysu táh-
li na čínském trhu za jeden provaz.

Váš program se netýkal jen 
CIIE, co dalšího jste v Číně  
viděla a případně projedná-
vala? 
V rámci druhé části své pracovní 
návštěvy Číny jsem se v hlav-
ním městě Kuang-čou (Kanton) 
provincie Kuang-tung setkala 
s představiteli společnosti 
Huawei. Za důležitou považuji 
schůzku s viceguvernérem pro-
vincie Guangdong panem Xu Ru-
ishengem, jednali jsme o navrho-
vaném otevření nové zahraniční 
kanceláře agentury CzechTrade. 
V Kuang-čou jsem také, společně 
s prezidentem Hospodářské ko-
mory ČR Vladimírem Dlouhým, 
zahájila Česko-čínské obchodní 
a turistické fórum – Czech-China 
Business and Tourism Forum. 
Naším hlavním cílem bylo ote-
vření nových příležitosti v pro-
vincii Kuang-tung v celém pro-
storu delty Perlové řeky.

Marta Nováková 
ministryně prů- 

myslu a obchodu

Česká republika se zúčastnila 
akce China International  
Import Expo (CIIE) v elitní 
sestavě, proč bylo důležité  
být v Šanghaji na této akci? 
Podle oficiálních statistik se 
akce zúčastnilo více než 170 
států z celého světa a 3600 
podnikatelů. Je tedy zřejmé, 
že málokterá země na světě 
si tuto akci nechtěla nechat 
ujít. Česká republika nebyla 
výjimkou. Účast vrcholných 
ústavních činitelů dodává každé 
zemi na podobné akci mnohem 
větší pozornost a zvyšuje zájem 
o prezentaci jejích výrobků. 
Je proto potěšující, že Česká 
republika nezůstala na CIIE 
pozadu.

Česko přivezlo do Šanghaje 
tzv. rodinné stříbro, tedy 
tradiční výrobce a exponáty. 
Nakolik se národní expozici 
podařilo v tak tvrdé konku-
renci zaujmout? 
Českou republiku na místě 
reprezentovaly výrobky, které 
mají v Číně tradičně dobrý zvuk. 
Je velkou výhodou, že tuzem-
ský průmysl mnoha oborů umí 
navázat na tradici a zároveň se 
etablovat v měnícím se prostře-
dí světové ekonomiky a přizpů-
sobit se poptávce v konkrétních 
zemích. Když se podíváme 
na firmy, které do Číny vyvážejí 
nebo tam přímo vyrábí, vidíme 
vysoké, často i dvouciferné  
roční nárůsty prodejů. Myslím 
si, že lepší důkaz úspěchu čes-
kého průmyslu v Číně těžko 
najdeme.

Jaké podněty pro vaši  
práci a další aktivity  
si přivážíte z premiérového 
CIIE 2018?
Čína v posledních letech velmi 
inovuje, disponuje vyspělými 
výrobními technologiemi moder-
nějšími než ty české, nicméně 
není tomu tak ve všech oborech. 
Navíc vláda vyhlašuje programy, 
jako je třeba Zdravá Čína 2030, 
u nichž počítá s využitím ev-
ropských znalostí a technologií. 
Tam vidím pro české firmy velké 
šance, které jim Hospodářská 
komora během této mise pomá-
hala využít.

Vladimír Dlouhý 
prezident Hospo-

dářské komory

Česká republika se zúčastni-
la akce China International 
Import Expo (CIIE) v elitní 
sestavě, proč bylo důležité být 
v Šanghaji na této akci? 
Cestě na veletrh v Šanghaji jsem 
byl přítomen jako člen delegace 
prezidenta republiky. Jsem rád, 
že se do popředí česko-čínského 
dialogu dostává také problema-
tika zemědělství a potravinářství 
a že přes negativní saldo vzájem-
né obchodní bilance naše vývozy 
do Číny trvale rostou. Zároveň 
jsem chtěl podpořit české potra-
vinářské firmy, které na veletrhu 
vystavovaly, stejně jako ty, které 
se podílely na prezentaci České 
republiky na národním stánku.

Česko přivezlo do Šangha-
je tzv. rodinné stříbro, tedy 
tradiční výrobce a exponáty. 
Nakolik se národní expozici 
podařilo v tak tvrdé konkuren-
ci zaujmout? 
Jsem přesvědčen, že česká ná-
rodní expozice v Šanghaji patřila 
k nejatraktivnějším. Potvrdil to 
zájem a hodnocení čínských médií 
a velký počet návštěvníků. Klí-
čem k úspěchu bylo soustředění 
rozmanitých, navzájem se doplňu-
jících exponátů od tradičních vý-
robců světové pověsti na poměrně 
malém prostoru. Česká republika 
se představila jako země mnoha 
tradic, jejíž výrobky patří ke svě-
tové špičce.

Jaké podněty pro vaši práci 
a další aktivity si přivážíte 
z premiérového CIIE 2018? 
Věřím, že s tradičním nebo je-
dinečným produktem vysoké 
kvality se dá uspět na jakémkoliv 
trhu ve světě. Ani ten čínský není 
výjimkou. Je zřejmé, že kdo chce 
v Číně uspět, musí být trpělivý 
a klást důraz na dobré osobní 
vztahy a připravit se na to, že čín-
ský obchodník je velmi dobrý vy-
jednavač. To platí i pro oblast ze-
mědělství. Úkolem našeho resortu 
je v aktivitách směrem k Číně 
pokračovat tak, abychom českým 
firmám umožnili na tamním trhu 
uspět. Kromě účasti na veletrzích 
a budování kontaktů s čínskou 
státní správou se budeme muset 
soustředit na otázky digitalizace 
a podporu e-commerce.   
 

Miroslav Toman 
ministr  

zemědělství 

Grizzly pro pandu. ŠKODA AUTO, která považuje čínský trh  
za prioritu, připravila pro čínské spotřebitele své vůbec první  
SUV-kupé KODIAQ GT.

Nabídka pro všechny smysly. Národní stánek, který nabízel to 
nejlepší z průmyslové i národní kuchyně, si na nezájem příchozích 
rozhodně stěžovat nemohl.
 
 

Zážitek od PETROF. Největší největší výrobce akustických klavírů 
a pianin v Evropě dovezl moderní klavír P 194 Storm s vlastním  
pianistou.

Nápor u bran. Na premiérový ročník CIIE se při-
hlásilo 172 zemí a 3600 firem, vyhrazena jim byla 
plocha 270 000 metrů čtverečních. 

Uznalá ministryně. Šéfka resortu průmyslu a ob-
chodu Marta Nováková ocenila slibované uvolňová-
ní bariér pro dovoz na čínský trh.

ANKETA

ANKETA

ANKETAANKETA

Po taktovkou prezidenta. Miloš Zeman zahájil 6. listopadu v Šanghaji Česko-čínské podnikatelské fórum.
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Podpora značky Česká republika  
otevírá dveře pro vývoz zboží a služeb
Agentura CzechTourism jednala v Číně o zavedení páté 
přímé letecké linky mezi Kantonem a Prahou a podepsala 
memoranda o spolupráci se dvěma důležitými hráči v obo-
ru online služeb v cestovním ruchu. 

Zástupci agentury CzechTourism,  
kteří se zúčastnili veletrhu China 
International Import Expo (CIIE), 
se potkali v Šanghaji a Kantonu při 
strategických jednáních s čínskými 
cestovními kancelářemi, státními 
i komerčními společnostmi. Pode-
psali s nimi dvě zásadní memoranda 
o spolupráci v rámci propagace 
České republiky na čínském trhu. 
Důležitým tématem je zavedení 
dalšího přímého leteckého spojení 
z oblasti delty Perlové řeky, které 
zohledňuje skutečnost, že loni při-
jelo do České republiky téměř půl 
milionu čínských turistů. Meziroční 
nárůst dosáhl 32 procent. „Cestovní 
ruch je v Číně poměrně nově vzniklé 
a rychle se rozvíjející odvětví. Sna-
žíme se naše aktivity rozvíjet tak, 
abychom na jedné straně podpořili 
kvantitativní nárůst klientů do Čes-
ké republiky. Zároveň klademe 
velký důraz na kvalitu nabízených 
produktů,“ uvádí Monika Palatková, 
ředitelka agentury CzechTourism.

V Kantonu se vedla jednání o za-
vedení pátého přímého letu do Prahy. 
V této oblasti žije kultivovaná bonitní 
klientela, které – třebaže přímý let 
ještě není zaveden – patří pomyslné 
třetí místo v počtu návštěv. „Letiště 
v Kantonu ročně odbaví asi 65 mili-
onů cestujících, což je srovnatelné 
s frankfurtským letištěm. Jednáme 

s managementem aerolinky China 
Southern, přímá letecká spojení 
rozvíjíme v rámci platformy Touchpo-
int,” podotýká Monika Palatková.

Podepsaná memoranda se týkají 
spolupráce se dvěma předními 
společnostmi zaměřenými na online 
služby v cestovním ruchu. Jsou jimi 
Shanghai Ctrip Commerce a Tong-
cheng International Travel Service. 
Cílem spolupráce je realizace rozsáh-
lých marketingových kampaní, návrh 
exklusivních produktů a turistických 
tras i podpora regionů. „Z našich 23 
zahraničních zastoupení se čínským 
trhem zabývají hned tři kanceláře, 
jedna v Pekingu pro severní Čínu, 
v Šanghaji pro jižní Čínu a v Hon-
gkongu pro území mimo tzv. Pevnin-
skou Čínu a dále pro jihovýchodní 
Asii a Austrálii. Co se týče Pevninské 
Číny, nejdůležitějšími trhy jsou pro 
nás oblast Pekingu, Tchien-ťinu, 
provincie S’-čchuan; oblast Zlatého 
trojúhelníku kolem obchodního 
centra Číny Šanghaje, oblast Perlové 
řeky kolem města Kanton v blízkosti 
Hongkongu a provincie Fu-ťien,“ 
upřesnila Klára Vysloužilová, ředitel-
ka zahraničních zastoupení Czech-
Tourism. 

Agentura propaguje Českou 
republiku v zahraničí a představuje 
ji pod značkou Česko země příběhů – 
Czech Republic Land of Stories jako 

atraktivní turistickou destinaci. Tato 
práce se nevztahuje pouze na pa-
mátky a kulturní dědictví. V rámci 
marketingových kampaní a našich 
aktivit promuje CzechTourism také 
ikonické a tradiční výrobky. „Ces-

tovní ruch má potenciál napomoci 
zvyšovat export českých výrobků 
do Číny, a proto jsme se jako agentu-
ra aktivně této příležitosti – účastnit 
se CIIE – chopili,“ shrnuje Monika 
Palatková. 

Česká republika se zúčastni-
la akce China International 
Import Expo (CIIE) v elitní 
sestavě, proč bylo důležité být 
v Šanghaji na této akci? 
Na přípravách CIIE jsme spo-
lupracovali s několika význam-
nými subjekty a organizacemi. 
S některými z nich se setkáváme 
i v rámci jiných aktivit. Letos se 
agentura CzechTourism stala sed-
mým členem Týmu Česko, kam 
patří také CzechTrade. Ten byl 
z pověření MPO hlavním gesto-
rem realizace národní expozice. 
Spolupráci jsme si tedy mohli 
vyzkoušet i tímto způsobem. 

Českou republiku ve světě 
propagujeme pod značkami Česko 
země příběhů, Czech Republic 
Land of Stories. Naše práce se ne-

vztahuje jen na památky a kulturní 
dědictví. V rámci marketingových 
kampaní a našich aktivit propagu-
jeme také ikonické a tradiční vý-
robky. Cestovní ruch má potenciál 
napomoci zvyšovat export českých 
výrobků do Číny, a proto jsme se 
jako agentura aktivně chopili příle-
žitosti zúčastnit se CIIE. 

Česko přivezlo do Šanghaje tzv. 
rodinné stříbro, tedy tradiční 
výrobce a exponáty. Nakolik se 
národní expozici podařilo v tak 
tvrdé konkurenci zaujmout? 
Letos si připomínáme a slavíme 
100 let od založení Československa. 
CzechTourism to zohlednila a využi-
la při přípravách své bohaté zkuše-
nosti s propagací České republiky 
v zahraničí. Zásadním způsobem 

jsme se podíleli na definování vhod-
ného grafického obsahu národní 
expozice. Snažili jsme se ukázat 
pamětihodnosti, technické dědictví 
i přírodní krásy České republiky 
na velkoformátových fotografiích 
i multimediálních projekcích. Jsme 
rádi, že jsme návštěvníky zaujali. 

Jaké podněty pro vaši práci 
a další aktivity si přivážíte 
z premiérového CIIE 2018? 
Agentura CzechTourism má 
ve světě 23 zahraničních zastou-
pení, z toho dvě se nachází právě 
v Číně – v Pekingu a Šanghaji. 
Kromě samotného CIIE v Šan-
ghaji jsme absolvovali v Kantonu 
strategická jednání s čínskými 
cestovními kancelářemi, státními 
i komerčními společnostmi. Pode-

psali jsme dvě zásadní memoranda 
o spolupráci, a to v rámci propaga-
ce České republiky jako turistické 
destinace na rychle se rozvíjejícím 
a velmi zajímavém čínském trhu. 
Důležitým tématem bylo zavedení 
dalšího přímého leteckého spojení 
z oblasti delty Perlové řeky. V nad-
cházejících letech je naším cílem 
v Číně užší propojení se strategic-
kými partnery a spolu s rozvojem 
tradičních produktů kulturního či 
aktivního turismu i podpora sek-
toru MICE (Meetings Incentives 
Conventions Exhibitions).

Monika Palatková
generální ředitelka 

agentury 
CzechTourism

ANKETA

Česká republika se zúčastnila 
akce China International  
Import Expo (CIIE) v elitní 
sestavě, proč bylo důležité 
být v Šanghaji na této akci? 
CIIE Šanghaj 2018 byl první roč-
ník dovozního veletrhu a přímo 
navazoval na ohlášené otevírání 
čínského trhu pro dovoz zahranič-
ního, zejména spotřebního zboží. 
Z hlediska CzechTrade je účast 
na takovéto akci velmi přínosná, 
protože můžeme na základě osob-
ní zkušenosti předávat informace 
o aktuálních trendech na čínském 
trhu tuzemským klientům, kteří 
mají o export do Číny zájem.

Česko přivezlo do Šanghaje 
tzv. rodinné stříbro, tedy 
tradiční výrobce a exponáty. 
Nakolik se národní expozici 
podařilo v tak tvrdé konku-
renci zaujmout? 
CzechTrade jakožto organizátor 
národní expozice dbal od samé-
ho začátku příprav na vysokou 
úroveň realizace. Především 
šlo o konkrétní obsahovou ná-
plň, která prezentovala Česko 
jako rozmanitou zemi v oblasti 
cestovního ruchu, gastronomie 
a průmyslového dědictví. Ná-
rodní expozice představila pro-
dukty a výrobní odvětví, které 
si občané Číny po dobu trvání 
vzájemných diplomatických vzta-
hů dovedou jednoznačně spojit 
s Českou republikou.

Jaké podněty pro vaši práci 
a další aktivity si přivážíte 
z premiérového CIIE 2018? 
Účastí na veletrhu jsme si ově-
řili, že místní trh svou velikostí 
a kupní silou nabízí obrovské 
příležitosti, které mohou vykom-
penzovat vynakládané úsilí, čas, 
finance a energii. O tom se pře-
svědčilo mnoho tuzemských spo-
lečností, jako například ŠKODA 
AUTO a Petrof. Velké pozornosti 
se těšily tuzemské sklářské firmy. 
I z toho důvodu má CzechTrade 
v Čínské lidové republice hned 
čtyři kanceláře. Skláři a potra-
vináři tak mohou hned v dubnu 
příštího roku navázat na CIIE 
účastí na stánku agentury 
CzechTrade na veletrhu Hotelex 
Shanghai 2019, na kterém půjde 
již o 5. českou expozici v řadě. 

Radomil Doležal
generální ředitel  

agentury CzechTrade 

Součástí vaší cesty do Číny 
byla i účast na tradičním 
leteckém veletrhu v Ču-chaj 
v jihočínské provincii Kuang-
-tung. O jakou akci šlo?
Tato airshow se koná jednou 
za dva roky a je největší letec-
kou výstavou v Číně. Je důležité, 
že české firmy se jí s podporou 
státu (MPO, CzechTrade a Za-
stupitelského úřadu v Pekingu) 
účastní pravidelně. Máme tak 
příležitost nejen prezentovat 
naše firmy a jejich produkty, 
zejména z oblasti civilního letec-
tví, ale můžeme být rovněž v úz-
kém kontaktu s našimi čínskými 
partnery. 

Která z českých firem na této 
airshow zaujala a čím? 
Jsem velmi pyšný na naši letec-
kou školu F AIR, která na tomto 
veletrhu uzavřela trojstrannou 
dohodu s největší asijskou letec-
kou univerzitou CAFUC a letec-
kou společností Sichuan Airlines 
o spolupráci a vybudování 
velkého tréninkového centra 
v České republice. V něm budou 
výcvikem procházet jak piloti 
z Číny, tak z celého světa. Stejně 
tak osobně podpořil naši tradiční 
firmu PBS Velká Bíteš, která do-
dává motory do čínských letadel 
a bezpilotních letounů. V Ču- 
-chaj předvedla nový turbínový 
motor s lepšími parametry, než 
má konkurence. 

Co si odnášíte z této akce 
s ohledem na vaši další práci?
Především vnímám jako zásadní, 
abychom se těchto akcí i v bu-
doucnu účastnili. Firmy velmi 
oceňují, že je stát na těchto 
akcích podporuje a pomáhá jim 
otevírat dveře, protože zejména 
v Číně, je to velmi důležité. Navíc 
v Asii platí více než kde jinde, aby 
naše úsilí o spolupráci bylo dlou-
hodobé. Například proces certifi-
kace našich prvních ultralehkých 
letadel v Číně trval několik let. 
Pamatuji si, že jsem Čínský úřad 
civilního letectví (CAAC) navští-
vil v uplynulých čtyřech letech 
několikrát a jednal jsem s jeho 
představiteli při různých příleži-
tostech o tom, aby české firmy 
získaly šanci se prosadit na čín-
ském trhu civilního letectví. 

 
Jiří Havlíček

 náměstek ministryně 
průmyslu a obchodu

Pozdrav z Kunovic. Aircraft Industries, firma s 80letou tradicí  
a následník bývalého LETu, zaujala modelem dopravního letounu  
L 410 UVP E-20.

Paralelní akce. Náměstek Jiří Havlíček z MPO (na snímku vlevo)  
přeletěl ze Šanghaje na airshow v Ču-chaj v jihočínské provincii 
Kuang-tung, kde se představili čeští letečtí výrobci. 
 

Křehká krása. Na tak prestižní přehlídce, jakou bylo China 
International Import Expo, logicky nemohlo chybět umění českých 
sklářů pod hlavičkou těch nejslovutnějších značek.

ANKETA ANKETA

Tradice plus inovace. V příštích letech bude cílem CzechTourismu 
v Číně užší propojení se strategickými partnery a kromě rozvoje tra-
dičních produktů kulturního či aktivního turismu také podpora sektoru 
MICE. Na snímku ředitelka agentury Monika Palatková.

Krok za krokem. Tradiční i moderní hračky stejně jako stolní sklo šíří 
dobré jméno České republiky a dláždí cestu dalším výrobkům.



CzechTourism  
pro vás již 25 let

Agentura CzechTourism a její zahraniční 
zastoupení prezentují Českou republiku jako  
turistickou destinaci na domácím  
i zahraničním trhu již od roku 1993.  
Využijte i vy našich mnohaletých zkušeností.

Oblasti spolupráce:

 — Zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit v tuzemsku a zahraničí  
— Služby 23 zahraničních zastoupení s působností ve více než 30 zemích světa 
— Organizace více než 50 veletrhů ročně po celém světě 
— Realizace roadshow, workshopů a kulatých stolů pro B2B partnery 
—  Koordinace press a fam tripů – participace na více než 600 cest ročně pro zahraniční novináře a touroperátory
— Organizace pravidelných setkání s regionálními a B2B partnery 
— Partnerství významných eventů 
—  Vydávání propagačních materiálů o České republice – desítky titulů v různých jazykových mutacích
— Zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti 
— Mediální prezentace České republiky a odvětví cestovního ruchu

www.czechtourism.cz


