
  

  

 

 

 
  

PODNIKATELSKÁ MISE DO JAROSLAVSKÉ 
A VOLOGODSKÉ OBLASTI 

 

 
Kontaktní centrum pro východní trhy při Krajské hospodářské komoře Zlínského kraje Vás 
srdečně zve k účasti v podnikatelské misi do Jaroslavské oblasti a Vologodské oblasti 
v termínu 19. - 24. května 2019. 
 

Program mise zahrnuje: 
 

• Účast na podnikatelských seminářích a fórech (Jaroslavl, Rybinsk, Vologda a Čerepovec)  
• Individuální jednání s ruskými partnery 
• Prezentace českých firem v rámci pořádaných akcí 
• Návštěva vybraných firem, organizací a institucí 

 
 

 
Předběžná cena za účast je 25-27 tis. Kč/osoba a zahrnuje: přepravu ze Zlína na letiště a 
zpět, zpáteční letenku Vídeň-Moskva, transfery v Rusku včetně letenky (Čerepovec-Moskva), 
ubytování v jednolůžkovém pokoji v 4* hotelu, účast na podnikatelských seminářích a 
fórech, B2B jednání s ruskými firmami, organizační zajištění programu. 
 
Mise je určena především firmám z oblasti strojírenství, chemického a dřevozpracujícího 
průmyslu, zpracování kovů, potravinářského a textilního průmyslu. Zúčastnit se však můžou 
firmy z dalších odvětví. 
 
 
 
 

Vaši závaznou účast prosím potvrďte nejpozději do 10. 4. 2019 na e-mail: 
konecna@khkzk.cz, info@kcvt.cz 
Bližší informace získáte na tel.: +420 572 154 554 nebo +420 725 596 631  
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Charakteristika Vologodské oblasti 
 
 

 

Vologodská oblast je administrativně součástí Severozápadního federálního okruhu Ruské federace. 
Oblast patří k silně rozvinutým průmyslovým regionům Ruska. Ke stěžejním oborům patří černá 
metalurgie (ocel, ocelové plechy, kovové i stavební konstrukce) a chemická výroba (minerální 
hnojiva). Významné jsou také strojírenství a dřevozpracující průmysl (řezivo, dýha, dřevotříska). 
Neméně důležitou roli hraje textilní výroba a potravinářský průmysl. Nejvýznamnějšími městy 
oblasti jsou Vologda a Čerepovec.  
 

Největší podniky ve Vologodské oblasti: 
SEVERSTAL – Čerepovecký metalurgický kombinát (http://www.severstal.ru) 
FOSAGRO - významný výrobce minerálních hnojiv (https://www.phosagro.ru)  
 
 

Vedle výroby plechů, na kterou navazuje zpracování polotovarů, profilů a ocelových konstrukcí, 
oblast aktivně rozvíjí také strojírenskou výrobu. Vyráběny jsou zde autobusy a trolejbusy, 
modernizovány osobní a speciální železniční vagóny. Významná je produkce autocisteren a různých 
nástaveb nejen pro nákladní vozy, ale také pro traktory. Ve Vologodské oblasti se vyrábí pásové 
dopravníky, různé konstrukce a kontejnery. 

 
 
 

Charakteristika Jaroslavské oblasti 
 

 

Jaroslavská oblast leží v centrální části Ruska, je součástí historického a kulturního jádra RF. Město 
Jaroslavl leží na křižovatce významných železničních, silničních a vodních cest. Jaroslavská oblast 
patří mezi vysoce urbanizované regiony a patří k průmyslově nejrozvinutějším oblastem Ruska.  
 

 

V oblasti jsou nejvíce zastoupeny tyto sektory: 
 

• strojírenství (výroba dieselových motorů, elektrických motorů, potravinářského, polygrafického 
 vybavení, dřevozpracujících strojů, přístrojů, hodin, silničních strojů)  
• potravinářský průmysl (výrobky ze škrobu a melasy, mlynářské výrobky, krmné směsi, cukrářské 
 výrobky, lihovary, masokombináty, pivovary, mlékárny) 
• chemický a petrochemický průmysl (produkce synt. kaučuku, pneumatik, nátěrových hmot) 
• lehký (textilní, konfekční, kožedělně-kožešinový, obuvní), dřevozpracující průmysl, 
• výroba stavebních materiálů  
 

 

Významné průmyslové podniky:  
 

• ОАО „Jaroslavský závod na výrobu pneumatik“  
• ОАО „Jaroslavský závod na výrobu dieselových zařízení“ 
• ОАО NPO „Saturn“ (letecké motory)  
• ОАО „Russkije kraski“ (automobilové nátěry, průmyslové a jiné nátěrové hmoty) 

 

http://www.severstal.ru/
https://www.phosagro.ru/
http://www.yashz.ru/
http://yazda.gaz.ru/
http://www.npo-saturn.ru/
http://www.ruskraski.ru/

