
 

CESTOVNÍ ZPRÁVA 

 

Cestovatel: Ing. Bedřich Musil 

Výstava:  The 15th China International Machine Tool Show, Beijing 2017 

Termín: 17. - 22. 4. 2017  

Organizace výstavy 

Patnáctý ročník výstavy CIMT 2017 pořádal čínský svaz výrobců a uživatelů obráběcích a 

tvářecích strojů CMTBA v areálu výstaviště CIEC vybudovaném u pekingského letiště. Mimo 

8 hlavních hal byly využity stanové haly ve východní části výstaviště (E5, E6, E7, E8, E9, 

E10, E11 a E12). Cekem bylo obsazeno 16 výstavních hal.  Podle údajů pořadatele se na  

výstavní ploše 131 000 metrů čtverečních zúčastnilo 1 652 vystavovatelů z 28 zemí. 

Domácích vystavovatelů z ČLR zde bylo 800 výrobců a zahraničních 852. Bylo to o 5,5 % 

více než na poslední výstavě CIMT v roce 2015. Národních prezentací bylo 12, včetně ČR.  

Během výstavy proběhlo 121 doprovodných akcí kterých se zúčastnilo 5 561 návštěvníků. 

Výstavy se zúčastnilo 320 484 lidí (125 500 návštěvníků) ze 62 zemí a regionů. 

Účast českých firem na výstavě 

České firmy vystavovaly ve společné oficiální prezentaci, kterou zajišťovalo MPO a 

realizátor akce BVV Brno. V pavilonu E4 vystavovali čeští výrobci na celkové ploše 240 M2. 

Na oficiální České expozici se prezentovaly následující výrobní podniky: ŠKODA MT, 

FERMAT CZ, Gearspect Group, PILANA METAL, Strojírna TYC, ŠMERAL, ŽDAS, ČKD 

Blansko-OS, TOS Kuřim-OS, TOS Olomouc, TOS VARNSDORF a TOSHULIN. 

Mimo českou oficiální účast se ještě v sekci obráběcích nástrojů v hale E2 prezentovala firma 

NAREX Ždánice. U čínských agentů měli prezentaci firmy TOS Čelákovice, HESTEGO a 

KS Precise Motion. 

Stánek SST byl ve vstupní hale výstaviště v sekci světových oborových svazů. Na stánku SST 

byly prezentovány všichni členové v členění podle technologií. Na stánku byla rovněž 

prezentace CzechInvestu a propagace BVV s motem MSV 2017. 

 

Opening Ceremony 

První den výstavy se ve vestibulu výstaviště konalo zahájení výstavy. Slavnostního přestřižení 

pásky byli vedle CEO výrobců z Číny a Japonska zástupci oborových svazu z USA, 

Švýcarska, Německa a České republiky. 

 



 

Czech Business Day na české expozici 

Druhý den výstavy byl uspořádán Czech Business Day v rámci oficiální české expozice. 

V rámci programu vystoupil zástupce MPO pan Vladimír Bomberovič. Za pořádající čínský 

svaz viceprezident CMTBA, profesor Wang Liming a za SST Ing. Bedřich Musil. 

V programu vystoupení bylo počítáno s vystoupením Velvyslance ČR v Pekingu JUDr. 

Kopeckého. Ten se omluvil z důvodu jiné služební cesty mimo Peking. Jako zástupce určil 

obchodního radu pana Lukáše Opatrného. Zástupci ZÚ se na prezentaci dostavili až po jejím 

ukončení. 

Jednání s pracovníky CMTBA 

Během výstavy a na setkání s vedením CMTBA bylo jednáno s následujícími zástupci: Mr. 

Chen Huiren – president, Mr. Wang Li Ming – zástupce presidenta a vedoucí sekretariátu, 

Mrs. Zhang Jing – ředitelka, Mrs. Zhang Fang Li – ředitelka, Mrs. Zhao Li Jun – projektová 

manažerka, Mrs. Chen Xun Jie – manažerka, Mr. Fa Jing Tao – vedoucí projektu CIMT, Mr. 

Wu Bailin – předchozí president. 

Hlavními tématy všech jednání byla vzájemná spolupráce svazů a účast na stávající výstavě. 

Dále byla projednávána účast českých vystavovatelů na výstavě CCMT 2018, která se bude 

konat v dubnu 2018 v Shanghaji. 

Zvláštní pozornost byla věnována propagaci výstavy MSV 20107. Zástupci vedení čínského 

svazu se v minulosti výstav MSV v Brně několikrát zúčastnili a průběžně podporují čínské 

firmy z oboru obráběcích a tvářecích strojů v jejich účasti. Paní Fa nám sdělila, že výstavy 

MSV2017 se na 3 dny zúčastní vybraní zástupci čínského svazu. Seznam a termín návštěvy 

nám sdělí dodatečně. 

 

Jednání na Konferenci Světových svazů pořádaných CMTBA 

Konference se zúčastnily všechny světové Svazy výrobců obráběcích a tvářecích strojů 

přítomné na výstavě. Vedle svazů ze zemí sdružených v CECIMO to byly hlavně zástupci 

z Japonska, Thajwanu, Koreje, USA, Indie, Ruska a Argentiny. Oproti předcházejícím 

ročníkům nebyl zástupce Turecka. V první polovině konference přednesli zástupci čínského 

svazu a zástupce čínského ministerstva průmyslu svoje referáty s informací o stavu výroby a 

investic v oboru strojírenství v ČLR. V druhé polovině proběhla formální diskuse, kdy každý 

zástupce ze účastněných zemí informoval přítomné a stavu výroby a odbytu strojů ve své 

zemi, aktuálním stavu ekonomiky a s vlastní zkušeností s čínským teritoriem. 

Propagace výstavy MSV 2017 

V rámci expozice SST byla prováděna propagace výstavy MSV Brno 2017. Na stánku byly 

umístěny oficiální plakáty MSV 2017 a propagační materiály k této výstavě. V celém průběhu 

výstavy byly předávány informace o možnosti účasti na výstavě jak z pohledu účastníka-

vystavovatele výstavy, tak jejího návštěvníka. Výstava MSV je mezi čínskými vystavovateli a 



 

návštěvníky známa a propagační materiály si vzala celá řada čínských vystavovatelů a 

návštěvníků výstavy CIMT. 

Na stánku SST proběhlo jednání s paní ZHAO RUI z CMEC International Exhibition Co., 

která zajišťuje účast čínských firem na výstavě MSV. Převzala si podkladové materiály 

k výstavě MSV2017 pro potenciální čínské vystavovatele. 

Jak již bylo zmíněno v odstavci jednání s představiteli čínského svazu CMTBA zúčastni se 

letošní výstavy MSV2017 delegace vedení svazu. Podrobnosti výjezdu budou sděleny po 

určení jmen vyslaných pracovníků a termínu příjezdu do ČR. 

Reportáž pro zpravodajství ČT 24 

V pátek 21. 4. 2017 se na Českou expozici dostavila reportérka České televize paní Barbora 

Šámalová. Po vzájemné dohodě byli vytipováni zástupci českých výrobců, kteří mají 

v teritoriu nejdelší historii a současné největší aktivity. V reportáži promluvili zástupci SST, 

ŠKODA MT a TOS Varnsdorf. Reportáž byla opakovaně vysílána na ČT 24 v pátek 21 a 

soboru 22. dubna. 

Celková úroveň výstavy 

Výstava potvrdila tři základní trendy. Prvním je velký zájem o čínský trh, který se projevuje 

zájmem všech světových firem se výstavy zúčastnit a předvést zde co nejreprezentativněji 

svoji pozici. Ukázalo se to jak v zastoupení mimořádně velkého množství předváděných 

strojů, tak výstavbou reprezentativních stánků. Podle názorů expertů, byl letošní ročník 

jednou z největších přehlídek strojů na světě a s velkým zájmem se bude čekat na EMO 

Hannover, zda tuto výstavu rozsahem vystavovaných strojů překoná. 

Druhým trendem byla trvale vzrůstající úroveň čínských strojů a jejich prezentace. Tradiční 

čínští výrobci výrazným způsobem rozšiřují sortiment svojí výroby o nové typy strojů. 

Vznikají další joint-venture s předními světovými výrobci. 

Třetím trendem bylo výrazné posílení národních stánků. Jako nikdy v minulosti se všichni 

světoví výrobci prezentovali pod národními svazy. Výrobci z Německa, Švýcarska, Japonska, 

Ameriky, Španělska, Tchaj-wanu a dalších zemí se důsledně prezentovali pod názvem a 

vlajkou svojí země. Opět se ukázalo, že v Číně má tato prezentace mimořádný význam.  

Hodnocení a doporučení 

Pokud se jedná o výstavu CIMT, je stále platné konstatování, že se jedná o nejvýznačnější 

výstavu v Číně, s celostátním dopadem a s přesahem na všechny východoasijské země a 

regiony. Účast na této výstavě je prestižní záležitostí každého výrobce a každého svazu 

výrobců obráběcích a tvářecích strojů a její význam bude v celosvětovém měřítku stále 

stoupat. Velký zájem pracovníků čínského svazu CMTBA bylo přesvědčit zahraniční 

vystavovatele o účasti na jejich připravované výstavě CCMT, která se bude konat v dubnu 

2018 v Shanghaji. 



 

Jako nově zaváděná výstava byla značná propagace věnována výstavě CCIMT 2017, která se 

bude konat 13-16. listopadu 2017 v Chongqingu. Na organizaci výstavy se podílí čínský svaz 

CMTBA a americký svaz AMT.  

 

V Praze 28. 4. 2017 

Vypracoval: Ing. Bedřich Musil 


