
 
Zpráva z pracovní cesty zástupců EK ZÚ Peking do Xilinhotu ve Vnitřním Mongolsku ve 
dnech 24.-26.4.2012 
 
 
 
 Zástupci EK ZÚ Peking navštívili Xilinhot na základě pozvání p. Liu, prezidenta firmy Oater 

Co., Ltd., kterou tvoří skupina firem zaměřených na zemědělskou výrobu (chov hovězího dobytka a 

ovcí, zpracování masa, mléka a dalších primárních vstupů), chov koní, tradiční mongolskou medicínu, 

těžbu uhlí, turistický ruch (vlastnictví hotelů a restaurací včetně ubytování v jurtách v okolních 

stepích) a kulturu. Delegaci ZÚ doprovázeli také zástupci firmy z Tianjinu, která na základě smlouvy 

s Pivovarem Žatec a Postřižinským pivovarem Nymburk distribuuje jejich pivo, a čínský bohemista 

Chen Pingling. 

 Během dvoudenní návštěvy se česká delegace setkala s místostarostou Xilinhotu p. Qing Dele a 

řediteli odborů pro obchod a ekonomiku, kulturu a turistiku, rektorem místní univerzity a dalšími 

představiteli. Místostarosta představil návštěvníkům čtvrtmiliónové středisko podoblasti Xilingol jako 

centrum tradiční mongolské kultury a místo, odkud v dávné minulosti vedl Čingischán a jeho vnuk 

Kublajchán výboje nejen po pevninské Číně. Historické souvislosti velmi podrobně zobrazuje místní 

muzeum, které společně s chrámem Beizi tvoří nejvýznamnější turisticko-historické atrakce. Delegace 

navštívila v doprovodu místostarosty také závodiště pro koně, které slouží především pro každoroční 

oslavy svátku Naadam, nicméně v blízké budoucnosti se má proměnit díky plánované investici ve výši 1 

mld. CNY (cca 3 mld. CZK) na největší a nejmodernější dostihové závodiště pevninské Číny1. Při 

jednání s místostarostou, který hostil delegaci také při obědě a večeři téhož dne, zaznělo, že Xilinhot 

má zájem o nalezení vhodného partnera pro rozvoj municipálních styků a spolupráce v různých 

oblastech: 

a) kulturní – výměna informací o tradiční kultuře, příp. hudebních a tanečních souborů  

b) ekonomická – konkrétní projekty v oblasti zemědělství, chovu koní, těžby uhlí a dalších nerostů, 

prezentace tradičních výrobků 

c) turistická – společné prezentace a zviditelnění možností turistiky v podoblasti Xilingol i ČR 

Místostarosta dále vyjádřil zájem o další styky s velvyslanectvím a pozval k návštěvě vedoucího úřadu 

v termínu, který bude dále dohodnut (doporučení – období července, kdy probíhá svátek Naadam a ve 

stepích panuje nejpříznivější klima). Nejbližší příležitostí pro spolupráci bude chystaná návštěva 

delegace vedené právě místostarostou Qing do ČR, jíž se mají zúčastnit také ředitelé odborů pro 

obchodní, kulturní a turistickou spolupráci, zástupci firmy Oater a další představitelé. Česká delegace 

přislíbila pomoc při zajištění kontaktů pro historicky zřejmě první návštěvu ze Xilinhotu, vytipování 

možného partnera pro municipální spolupráci a součinnost při řešení praktických otázek spojených 

s cestou. Dále ve spolupráci s kulturním tajemníkem ZÚ bude vytipován možný folklórní soubor, který 

by mohl v letošním roce Xilinhot navštívit, případně do budoucna přijmout recipročně jejich 

taneční/hudební těleso. Kontakty budou také předány všem zainteresovaným firmám z ČR a řediteli 

ZK CzechTourism. 

                                                 
1  Olympijské disciplíny s koňmi se v roce 2008 uskutečnily v Hong Kong, v pevninské Číně zatím nejsou 
vyhovující podmínky. Xilinhot díky tradicím a plánovaným investicím může tuto mezeru vyplnit. 



 V podnikatelské části jednání představil prezident firmy Oater Co., Ltd. zaměření jednotlivých 

dceřinných společností, seznámil delegaci s filozofií a budoucími plány firmy a společně s nimi 

navštívil několik hotelů a restaurací ve městě i v nedaleké stepi, které slouží pro poskytování 

turistických služeb. Zástupci společnosti budou rovněž v delegaci ze Xilinhotu, která se chystá v květnu 

do ČR na seznamovací cestu, během níž hodlá lépe vydefinovat své zájmy a možné projekty s českou 

účastí, vytvořit si kontakty a případně hledat i objekty pro budoucí investice. Z jednání vyplynula 

následující témata a možné okruhy spolupráce: 

a) výroba a prodej českého piva, vína a dalších nápojů a potravin 

- díky navázaným kontaktům s distributorem pivovarů Žatec a Nymburk hodlá Oater rozšířit aktivity 

v této oblasti, což je v souladu se zaměřením aktivit na turistiku a ubytovací/restauratérské služby 

- Oater zvažuje možnost výstavby minipivovaru v jedné ze svých restaurací v Xilinhotu (příští měsíc 

přijedou do města dva čeští experti kvůli technickému jednání) 

- prezident Liu zmínil také zájem o možnou investici (nákup) do vybraného pivovaru v ČR a požádal 

EK ZÚ o zprostředkování kontaktů pro chystanou návštěvu 

- zástupci uvedeného distributora piv také představili skupině Oater vína společnosti Wine 

Dietrichstein ze Slušovic (existuje prostor i pro další zástupce vinařského sektoru) 

- delegace předala jako dar prezidentovi také soupravu likéru a sklenic od firmy Rudolf Jelínek a 

informovala jej o dalších českých výrobcích, které je možno nabídnout z ČR 

- Oater ve spolupráci s městem Xilinhot připravuje zhruba na červenec letošního roku kulturně-

turistický festival mongolské kultury a českého piva, jenž by se mohl stát ideální příležitostí pro širší 

vstup českého piva do regionu a zároveň prezentaci ČR2. 

b) české sklo a bižuterie – firma Oater by se ráda seznámila s výrobky českých sklářů, jednala o možné 

spolupráci včetně investic během návštěvy v květnu, zájem byl podpořen také dárkem v podobě skla 

s vysokým smaltem od firmy Egermann. 

c) zemědělství 

- firma Oater má zájem o jednání s výrobci českých zemědělských strojů a zařízení pro případnou 

spolupráci 

- zároveň vzhledem k produkci kvalitního a „zeleného“ (míněno ekologického, Green Label) hovězího a 

skopového masa se zajímá o případnou obchodní spolupráci s obchodníky nebo zpracovateli z ČR 

- firma také produkuje biologicky kvalitní mléčné výrobky, které by ráda nabídla k dodávkám do ČR. 

d) tradiční mongolská medicína – firma produkuje rostlinné a živočišné potravinové doplňky založené 

na využívání místních léčivých bylin i zvířat, které může opět nabídnout zahraničním odběratelům. 

e) důlní zařízení pro těžbu uhlí a dalších nerostných surovin – na základě projeveného zájmu 

prezidenta firmy Oater slíbil ZÚ poskytnout kontakty na české výrobce uvedeného zařízení a pomoci 

s realizací prvních obchodních jednání. 

                                                 
2 Oater skutečně plánuje nazvat festival tímto způsobem a dát příležitost kromě lokální značky prostor výhradně 
českým pivovarům pro prezentaci (za výhodných podmínek – stánek i služby zdarma), zároveň má firma zájem o 
případnou účast českého folklórního souboru, prezentaci turistiky, české kuchyně apod. Vzhledem k poměrně 
krátkému času na přípravu slíbila firma zaslat více podrobností co nejdříve. ZÚ mezitím osloví případné zájemce 
z ČR. 



f) obnovitelné a alternativní zdroje energie – ZÚ zmínil zkušenosti a reference českých firem (kupř. 

TEDOM, Vítkovice), které nabízejí zemědělským subjektům bioplynové instalace zpracovávající 

živočišný odpad na tepelnou či elektrickou energii. Prezident Liu požádal o zprostředkování kontaktů. 

g) chov koní – Oater buduje národní chov koní na základě mongolských tradičních druhů, má však 

zájem o spolupráci i se zahraničními partnery. 

h) turistika 

- firma má zájem o vzájemnou prezentaci turistického potenciálu podoblasti Xilingol i ČR 

- plánuje v nedávno odkoupeném rekreačním objektu v nedaleké stepi (komplex jurt hotelového typu) 

vybudovat rozsáhlý turistický komplex zahrnující mj. golfové hřiště a krytou halu pro indoorové 

lyžování. Prezident Liu požádal o zprostředkování kontaktu na odborníky zabývající se výstavbou a 

provozováním golfových hřišť v ČR, stejně jako na možné výrobce a dodavatele vybavení pro indoorové 

lyžování. 

 

Závěr: 

 Návštěva zástupců EK ZÚ Peking ve městě Xilinhot proběhla nejen v přátelské a 

vstřícné atmosféře, přinesla také řadu zajímavých námětů pro možnou spolupráci 

v oblastech, které odpovídají českým zájmům a exportním možnostem. Projevený 

zájem o možné investice v ČR ukazuje také na přání dlouhodobé spolupráce s ČR 

v regionu, který zatím nepatří mezi frekventované destinace zahraničních firem, 

přesto jeho potenciál díky podpoře centrální i místní vlády, přírodnímu bohatství a 

otevřenosti stojí za zvážení a využití. ZÚ Peking předává tuto informaci všem 

potenciálním zájemcům o spolupráci a nabízí všestrannou podporu při rozvoji aktivit 

s podoblastí Xilingol. 

 


