
 
 Na základě žádosti ZÚ Peking se podařilo zorganizovat pracovní návštěvu 
velvyslance L. Sečky s chotí v nejzápadnějším cípu ČLR, tj. v autonomní oblasti Xinjiang. 
Velvyslanec se během své cesty setkal s předsedou AO Xinjiang Nuer Bekri, generálním 
tajemníkem vlády AO Xinjiang Ailati Aishan, ředitelem odboru zahraničních věcí AO 
Xinjiang Wu Xian, řediteli a zástupci ředitelů odborů obchodu, vzdělávání, kultury a 
turistického ruchu AO Xinjiang, stejně jako s vedoucími představiteli měst Turpan a 
Changji. Během návštěvy si delegace ZÚ Peking prohlédla závody firem Goldwind a TBEA, 
navštívila také firmu YEMA International a Institut zeměpisných věd a výzkumu přírodních 
zdrojů v hlavním městě AO Ürumqi. Celkový průběh návštěvy lze hodnotit velmi pozitivně a 
uskutečněná setkání ukazují na zájem o rozvoj bližších a konkrétně zaměřených vztahů 
s Českou republikou. 
 
 Velvyslanec L. Sečka s chotí, doprovázený vedoucím ekonomického úseku P. Vávrou 
a asistentkou ZÚ Amy Jia, navštívil ve dnech 11. až 14. června 2012 nejzápadnější součást 
ČLR, tj. autonomní oblast Xinjiang (Xinjiang Uyghur Autonomous Region, dále jen AOXJ), 
která tvoří cca 1/6 rozlohy státu a představuje významnou surovinovou základnu 
s potenciálem pro budoucí masivní ekonomický rozvoj. Čínská ústřední vláda tuto snahu 
podporuje cílenými programy podpory, úlevami pro zahraniční investory a dotacemi 
z ústředního rozpočtu, o čemž svědčí nejen nová infrastruktura, ale i přítomnost řady velkých 
podniků na mezinárodní úrovni. 
 
 Cílem české delegace bylo jednak získat informace a představu o rozvoji AOXJ, dále 
vytvořit potřebné kontakty a prezentovat ČR i její vývozní a investiční potenciál. Program 
návštěvy proto obsahoval kromě návštěvy hlavního města Ürumqi také setkání v Turpanu a 
Changji, jakož i setkání se zástupci významných firem z AOXJ.  
 
Jednání v Ürumqi 
 
 Českou delegaci přijal k oficiálnímu setkání předseda (guvernér) AOXJ Nuer Bekri 
(NB), který na úvod cca 40 minutové schůzky pogratuloval ČR k úspěšnému zápasu fotbalové 
reprezentace na ME 2012 s Řeckem. Dále NB seznámil českou stranu s postavením AOXJ 
v rámci ČLR (1/6 rozlohy, významný region tzv. západní strategie čínské vlády), nerostným a 
surovinovým bohatstvím (ropa, plyn, neželezné kovy atd.), politickým a národnostním 
složením (multietnický region, hraničící se sedmi státy Euroasie) a strategií rozvoje do 
budoucna (podpora průmyslového rozvoje včetně sektorů, které nejsou již na pobřeží ČLR 
podporovány, nižší cena půdy, nižší daňová zátěž). Podle NB směřuje z ohromného balíku 
investic v rámci AOXJ přes 70% do zlepšení životních podmínek obyvatelstva. Důraz klade 
místní vláda na projekty v úsporném využívání vodních zdrojů, zlepšení kvality ovzduší, 
rozvoj dálnic, železnic a letecké infrastruktury, posílení telekomunikační sítě atd. Do roku 
2020 budou v AOXJ vybudovány dvě ekonomické zóny (do pěti let bude dokončena 
infrastruktura, podnikové složení vykrystalizuje ve zbývajícím období) a to ve městech 
Kashgar a Horgos. Nejvýznamnější letošní akcí v AOXJ bude druhý ročník mezinárodního 
veletrhu China-Eurasia Expo, která se uskuteční od 1. do 5. září 2012 v Ürumqi a všechny 
zainteresované české firmy a instituce jsou srdečně zvány. 
 Velvyslanec L. Sečka (LS) poděkoval jménem delegace za přijetí a vstřícnost, vyjádřil 
také obdiv dosaženému ekonomickému rozvoji AOXJ. Tato první návštěva umožnila české 
straně získat více informací o místních podmínkách a možných směrech spolupráce, velmi 
přínosné je vytvoření nových kontaktů s odpovědnými činiteli v oblasti politické, 
ekonomické, kulturní, vzdělávací i turistické. Mezi první možné náměty pro další diskusi a 



konkrétní jednání zahrnul LS dodávky českých technologií pro důlní průmysl (s důrazem na 
bezpečnost práce a efektivnost těžby) spolu s dalšími vyspělými výrobky českého exportního 
průmyslu. Informace o veletrhu China-Eurasia Expo bude předána ZÚ Peking do ČR na 
vědomí potenciálním zájemcům. LS dále zmínil nedávnou návštěvu premiéra ČLR Wen 
Jiabao ve Varšavě, kde se setkal s premiéry 16 zemí střední a východní Evropy včetně P. 
Nečase. Během návštěvy čínský premiér zveřejnil 12-bodový plán posílení spolupráce se 
zeměmi uvedeného regionu. Podle LS se jedná o velmi dobrý rámec také pro spolupráci 
s AOXJ na úrovni regionální. 
 NB poděkoval za vyslovená témata a návrhy pro spolupráci, přislíbil podporu ze 
strany AOXJ pro místní firmy při navazování kontaktů s českými protějšky a označil důlní 
průmysl za velmi dobré pole pro vzájemnou interakci. Účast českých firem na China-Eurasia 
Expo by umožnila vzájemné poznání a navázání kontaktů.  
 V průběhu navazující pracovní večeře s generálním tajemníkem místní vlády se LS 
zajímal také o životní podmínky multietnického obyvatelstva AOXJ, stejně jako o kroky ve 
směru snižování rozdílů v životní úrovni jednotlivých vrstev obyvatelstva. 
 
 Během doprovodných jednání se zástupci odborů pro zahraniční věci, obchod, 
vzdělávání, kulturu a turistiku LS a ekonomický rada P. Vávra informovali o českých 
aktivitách v ČLR a slíbili poskytnout kontakty na zainteresované podniky (důlní průmysl, 
obnovitelné zdroje, strojírenství, letecký průmysl apod.), vysoké školy a studenty, zajímající 
se o sinologii (AOXJ nabízí podporu pro cizí studenty na místních školách), turistické 
zástupce (ZK CzechTourism v Pekingu, turistické agentury v ČR) či představitele kulturní 
sféry. 

Návštěva Ürumqi zahrnovala také prohlídku firem Goldwind (jeden z největších 
čínských výrobců větrných elektráren na klíč, její zástupci již na konci loňského roku jednali 
s EK ZÚ Peking, který jim pomohl zorganizovat návštěvu ČR a jednání o možném 
partnerství) a YEMA International (obchodní firma se širokou škálou oborů, jejíž majitel je 
zároveň předsedou asociace fotografů a malířů AOXJ).  
 
Jednání v Turpanu a Changji 
 
 Ve městě Turpan, které je centrem zemědělské výroby a turistického ruchu díky 
unikátní kombinaci klimatických podmínek (suché a horké podnebí) s propracovaným 
systémem podzemního zavlažování (tzv. kares), byla delegace přijata současným i bývalým 
starostou města. Během pracovního oběda byla projednána témata vzájemné spolupráce jak 
v oblasti potravinářského průmyslu, tak i důlní techniky a turistického ruchu (vzájemné 
sdílení informací a prezentace). 
 
 Ve městě Changji navštívila delegace nejvýznamnější lokální podnik TBEA, který 
zaměstnává v současné době po celé ČLR celkem 90 tisíc osob (z toho 4 tisíce v Changji) a 
patří k mezinárodně úspěšným podnikům nejen v blízkém euroasijském regionu (zakázky 
v Rusku, Kazachstánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Pákistánu, Indii atd.), ale i v USA. Firma 
vyrábí široký sortiment zařízení a materiálu pro energetiku (transformátory, konvertory, 
vysokonapěťové transformátory), dále se angažuje ve výrobě tzv. nových materiálů (hliník o 
vysokém stupni čistoty, elektronické hliníkové fólie) a nových energetických technologií 
(větrné a fotovoltaické elektrárny). Její představitelé vyjádřili zájem o možnou spolupráci 
s českými partnery jak na českém trhu, tak i v oblasti technologií pro čínský trh. Ve městě 
působí i řada dalších podniků v moderních technologiích a mezi další zajímavosti patří fakt, 
že ve vedení města je nezvykle vysoké zastoupení (i na čínské poměry) žen – vedoucí oblasti, 
starostka města, ředitelka odboru zahraničních věcí místní vlády i náměstkyně generálního 



ředitele TBEA byly přítomny na jednání s českou delegací a přispěly k vytvoření velmi 
přátelské a na spolupráci orientované atmosféry. 
 
 ZÚ Peking považuje vykonanou návštěvu za otevření dalších možných příležitostí 
pro české firmy v tomto významném regionu, jehož potenciál do budoucna bude narůstat i 
díky podpoře centrální vlády. Slibné jsou i možnosti společných aktivit na poli vzdělávání 
(AOXJ nabízí mj. stipendia zahraničním studentům), kultuře či turistickém ruchu. Dalším 
krokem proto bude zejména rozšíření informací o možné účasti českých firem na 2nd China-
Eurasia Expo v září t. r., jakož i možné prezentace zaměřené na perspektivní obory 
spolupráce za podpory ambasády. 
 


