
V Českých Budějovicích se otevře měsíční výstava 

o Ázerbájdžánu. Partnerem je kopřivnická Tatra 

  
V neděli 18. ledna bude na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích zahájena 

výstava věnovaná Ázerbájdžánu. Organizuje ji Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora 

ve spolupráci s městskou radnicí. Partnerem výstavy je kopřivnická společnost Tatra Trucks. 

Výstava, která na osmi rozměrných kostkách představí historii i současnost Ázerbájdžánu, 

potrvá do 17. března. 
  
"České Budějovice a obecně Jihočeský kraj patří k místům, kde je ázerbájdžánská komunita velice 

aktivní. Například na Lipně realizuje několik developerských projektů, které přispívají k dalšímu 

rozvoji této oblíbené lokality. Proto jsme se rozhodli, že formou veřejně dostupné výstavy 

představíme tuto zakavkazskou zemi na českobudějovickém náměstí," uvedlpředseda Evropsko-

Ázerbájdžánské obchodní komory David Snášel. 
  
Příkladem přítomnosti aktivních ázerbájdžánských podnikatelů v jižních Čechách je Ali Asgarov, 

který v Českém Krumlově provozuje restauraci a hotel Leyla, dále investuje do výstavby resortů 

v okolí Lipenské přehrady. Ázerbájdžánské investice v jižních Čechách se pohybují řádově ve 

stamilionech korun. 
  
Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. bude od neděle rozmístěno celkem osm 

rozměrných kostek, z nichž se zájemci dozvědí vše podstatné o Ázerbájdžánu, od historie po 

současnost. Nechybí turistické tipy pro zájemce, kteří by tuto krásnou zemi ležící mezi Kavkazem 

a Kaspickým mořem chtěli navštívit, dozvědí se o ekonomice země, stejně jako o významných 

konfliktech, k nimž na území Ázerbájdžánu v minulosti došlo. 
  
Partnerem výstavy je kopřivnická společnost Tatra Trucks. Tradiční výrobce nákladních 

automobilů podepsal na konci minulého roku dohodu s ázerbájdžánským podnikem GANJA 

AUTOMOBILE PLANT o výrobě automobilů Tatra v Ázerbájdžánu. Projekt bude zahájen 

v průběhu roku 2018, kdy by v Ázerbájdžánu měly být smontovány první desítky vozidel. 
  
Vrcholem výstavy bude na konci února VIP akce, na níž se setkají představitelé města aEvropsko-

Ázerbájdžánské obchodní komory. Dorazí též velvyslanec Ázerbájdžánu v České republice J. E. 

Farid Šafijev a účast přislíbil rovněž český průmyslník Jaroslav Strnad, který spolu s Reném 

Materou automobilku Tatra Trucks zachránil a vrátil k dřívější prosperitě. 

O Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komoře 

Evropsko-Ázerbájdžánská obchodní komora přispívá k rozvoji vzájemných hospodářských a 

obchodních styků mezi Českou republikou, Evropskou Unií a Ázerbájdžánskou republikou. Cílem 

Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komory je podporovat navazování vztahů a rozvíjení úzké 

spolupráce s ázerbájdžánskými, českými a evropskými orgány, sítí obchodních komor, asociacemi 

a podnikatelskými seskupeními, jakož i se všemi zainteresovanými veřejnými a soukromými 

subjekty. Komora se rovněž podílí na kulturních projektech a rozvoj v oblasti cestovního ruchu, v 

rámci česko-evropsko-ázerbájdžánských vztahů. Cílem těchto aktivit je propojení regionů a 

podpořit oboustrannou spolupráci. 

 

 



O Ázerbájdžánu 

Ázerbájdžán je významným obchodním partnerem České republiky. Dodává 34 procent její 

spotřeby ropy zajišťující prakticky celý výrobní program rafinérie v Kralupech nad Vltavou. České 

podniky se v Ázerbájdžánu podílejí na významných infrastrukturních projektech a dodávají 
průmyslové zboží. 

Společnost Moravia Steel se podílí na stavbě železničního koridoru spojujícího Ázerbájdžán s 

Gruzií a Tureckem po trase Baku-Tbilisi-Kars. Další české společnosti se podílí na výstavbě a 

modernizaci ázerbájdžánské silniční sítě či výstavbě vodních elektráren. V hlavním městě Baku 
jezdí v tamní MHD 150 autobusů vyrobených společností Iveco Bus CZ. 

  
  
Tiskový servis Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komory 

  
Kontaktní osoba: 
Mgr. Andrej Čírtek, mediální zástupce Evropsko-Ázerbájdžánské obchodní komory 
tel. +420 602 494 208, e-mail: andrej.cirtek@pppartners.cz 
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