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Průmyslová zóna na zelené louce 

nebo využití brownfi leds? V malé 

obci Horní Suchá na Karvinsku uva-

žovali nejprve o první variantě, dnes 

jsou dobrým příkladem investice do 

druhé možnosti. V areálu bývalé 

šachty vznikla zóna, jež má dnes na 

90 % plochy své nájemce, podniká 

tu 30 fi rem a práci tu našlo 350 lidí. 

Příprava zabrala skoro deset let. 

Na sklonku roku 2010 zóna Franti-

šek obsadila v soutěži Podnikatel-

ská nemovitost roku, vyhlašované 

agenturou CzechInvest, 1. místo 

v kategorii Brownfi eld roku 2009.

9. června 2011 se tam nejen usku-

teční odborná konference věnovaná 

právě využití brownfi elds, ale ote-

vře tu slavnostně svůj provoz další 

z investorů – fi rma Exelsior Group, 

která vyrábí plastové obaly pro po-

travinářství. 

„Obec musela stejně jako jiná měs-

ta a obce na Karvinsku řešit v 90. 

letech následky útlumu těžby, 

Karvinsko se obecně dostalo na 

pomyslnou špici v míře nezaměst-

nanosti. Vlastně jedinou možností 

obcí a měst, jak pomoci zase zvýšit 

zaměstnanost, je zlepšit podmínky 

pro podnikání na svém území, tedy 

i vybudovat průmyslovou zónu pře-

devším pro menší a střední podni-

katele,“ vzpomíná na začátky sta-

rosta Horní Suché Jan Lipner.

(pokračování na straně 4)

Which is better – a greenfi eld in-

dustrial zone or a brownfi eld site? 

The small town of Horní Suchá near 

Karviná originally preferred the fi rst 

option, but it now represents a shin-

ing example of how to take full ad-

vantage of local brownfi elds. The 

former František coal mine has been 

converted into an industrial zone 

now occupied by 30 companies 

which have helped to create 350 

jobs. Occupancy is now 90%, and 

at the end of last year the zone won 

the prestigious Brownfi eld of the 

Year 2009 award, part of the ‘Busi-

ness Property of the Year’ event or-

ganized by the CzechInvest agency.

On 9 June 2011 the František zone 

will host a special conference on 

brownfi elds, coinciding with the 

opening ceremony of another new 

factory at the zone, owned by the Ex-

elsior Group, which produces plastic 

packaging for the food industry.

The Mayor of Horní Suchá, Jan Lip-

ner, recalls the early days of the zone: 

“In the 1990s, like other towns in the 

Karviná coalfi eld, we had to tackle 

high rates of unemployment after the 

closure of the local mines. The only 

way that municipalities can create 

jobs is to improve conditions for busi-

ness. We have done that by building 

an industrial zone targeted mainly at 

small and medium enterprises.”

(continued on page 4)
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previous issues of ARR News 

have mentioned that the Agency 

has been given the task of updat-

ing the brownfi elds database in 

the Moravian-Silesian Region. The key 

aim of this database is to gather togeth-

er up-to-date information on brown-

fi elds – former industrial or commercial 

sites offering excellent opportunities for 

potential investors. Greenfi eld develop-

ments are no longer a realistic option, 

so investors are sure to welcome infor-

mation on brownfi elds.

This issue of ARR News focuses 

mainly on brownfi elds left behind by 

coal mining or other industrial activity, 

which can be – or have already been 

– converted into industrial zones. The 

issue has been published to coincide 

with the brownfi elds conference we 

are holding in Horní Suchá – the town 

which won the prestigious Brown-

fi eld of the Year 2009 award from the 

CzechInvest agency. Thanks to the 

town, the agency and state funding, 

this former brownfi eld is now home to 

30 companies. For more information 

see inside.

Petra Chovanioková
Director, Regional Development Agency 

již v předchozích číslech ARR News 

jste se dozvěděli, že naše agentura do-

stala za úkol aktualizovat databázi tzv. 

brownfi elds v Moravskoslezském kraji. 

Hlavním cílem databáze je shromažďo-

vat aktualizovaná data o lokalitách po 

dřívější těžební, průmyslové, či obchod-

ní činnosti, které mohou být zajímavé 

pro potencionální investory. Na zelené 

louce už se průmyslové zóny prakticky 

stavět nedají a investoři jistě informace 

uvítají.

Číslo, které Vám nyní předkládáme, je 

zaměřeno především na volné nemovi-

tosti opuštěné po těžbě černého uhlí, 

nebo po jiné průmyslové činnosti, kte-

ré je možné přebudovat v průmyslové 

zóny, případně se už tak úspěšně stalo. 

Vydáváme jej u příležitosti konference 

o využívání brownfi elds, kterou pořádá-

me v Horní Suché – v místě, které zís-

kalo od agentury Czechinvest prestižní 

ocenění Brownfi eld roku 2009. Obci, 

agentuře i státu se tu podařilo vybudo-

vat areál, kde podniká 30 fi rem, více se 

dočtete uvnitř našeho bulletinu. 

Petra Chovanioková
ředitelka Agentury pro regionální rozvoj, a.s.

Dear readers,

Vážení čtenáři,
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ČERVEN

9. června 2011, Kulturní dům Horní Suchá

Konference Brownfi elds 2011
5. ročník odborné konference zaměřené na problematiku brownfi eldů 

v MS kraji.

Informace: Jiří Vozňák, voznak@arr.cz

16. června 2011, Clarion Congress Hotel Ostrava

Konference Ruský Business Day v Ostravě
Informace: www.honorarnikonzulat-rf.cz

21. června 2011, Restaurace Ondráš, Sviadnov

Konference Bez integrace nemá venkov šance?
Informace: Eva Tořová, torova@arr.cz

23. června 2011, Nová aula VŠB-TU Ostrava, NA178

Kulatý stůl Regionální inovační strategie
Informace: David Pawera, pawera@arr.cz

23. – 24. června 2011, Čeladná

Konference k odpadovému hospodářství
Informace: Marcela Brožová, brozova@arr.cz 

ZÁŘÍ

22. – 23. září 2011, Clarion Congress Hotel Ostrava

Investment & Business Forum (IFO)
12. ročník mezinárodní konference k podnikání a investicím

Informace: www.ifo.cz

24. – 25. září 2011, Letiště Leoše Janáčka Ostrava

Dny NATO v Ostravě & Dny vzdušných sil AČR
Největší letecko-armádně-bezpečnostní akce ve střední Evropě

Informace: www.dny-nato.cz

JUNE

9 June 2011, ‘Kulturní dům’ building, Horní Suchá

Conference ‘Brownfi elds 2011’
5th specialist conference focusing on brownfi elds in the M-S Region 

Information: Jiří Vozňák, voznak@arr.cz

16 June 2011, Clarion Congress Hotel Ostrava

Conference ‘Russian Business Day in Ostrava’
Information: www.honorarnikonzulat-rf.cz

21 June 2011, Ondráš Restaurant, Sviadnov

Conference ‘No chance for rural areas without integration?’
Information: Eva Tořová, torova@arr.cz

23 June 2011, New Hall, VŠB-Technical University of Ostrava, NA178

Round table discussion on Regional Innovation Strategy
Information: David Pawera, pawera@arr.cz

23 – 24 June 2011, Čeladná

Waste management conference
Information: Marcela Brožová, brozova@arr.cz

SEPTEMBER

22 – 23 September 2011, Clarion Congress Hotel Ostrava

Investment & Business Forum (IFO)
12th international conference on business and investment

Information: www.ifo.cz

24 – 25 September 2011, Leoš Janáček Airport Ostrava

NATO Days in Ostrava & Czech Air Force Days
The largest air, army and security show in Central Europe.

Information: www.dny-nato.cz
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NĚKOLIK ÚSPĚŠNÝCH 
BROWNFIELDS V MSK ZÍSKALO 
DOTACE Z KRAJE A NÁSLEDNĚ
I Z PENĚZ EU

SEVERAL SUCCESSFUL 
BROWNFIELDS HAVE RECEIVED 
REGIONAL SUBSIDIES AND EU 
FUNDING

Výrazné podpory se dostává pře-

stavbám nevyužívaných areálů pře-

devším po průmyslu nebo těžbě na 

nové podnikatelské zóny, a to ze 

strany Moravskoslezského kraje 

a také Evropské unie. Kraj podpo-

ruje tyto aktivity také prostřednic-

tvím Agentury pro regionální rozvoj. 

Agentura v současné době mj. kom-

pletuje a doplňuje databázi brown-

fi elds, která bude zveřejněna na 

webových stránkách kraje v sekci 

„podnikatel“. Z posledních let jsou 

v kraji úspěšně zaplňované zóny po 

bývalém dole František v Horní Su-

ché (hlavní materiál čísla), nebo po 

bývalém dole Pokrok v Petřvaldě na 

Karvinsku, Martinská čtvrť ve Fren-

štátě pod Radhoštem (strana 12), 

nebo areál bývalé textilní továrny 

Karnola Krnov. Dříve tovární areály 

se mění také díky soukromým in-

vestorům – takovým příkladem je 

třeba bývalá Tabačka v Novém Ji-

číně.

V areálu bývalého černouhelného 

dolu Pokrok v Petřvaldě byly prove-

deny demolice s tím, že zůstala jen 

původní těžní věž a historicky cenné 

exponáty po těžbě jsou nyní k vidění 

v muzeu Dolu Hlubina. Zájemci už 

ve vzniklé petřvaldské zóně obsadili 

polovinu nabízené plochy – pozem-

ky pro podnikání si kupují a dále 

zhodnocují sami. Zóna je určena pro 

výrobu, služby, obchod. 

Prostory po bývalé textilní fi rmě 

Karnola v Krnově jsou zčásti památ-

kově chráněné a s ohledem na to je 

také třeba budovat zónu. V bývalém 

provozu na výrobu sukna zůstaly 

památkově chráněné stroje, jež si 

může veřejnost i prohlédnout. Jsou 

tam pracoviště vědců a studovny. 

Tato budova byla zčásti rekonstru-

ována díky dotaci Evropské unie. 

Cílem je využívat areál mj. jako mu-

zeum textilu a varhanářství, jež má 

v Krnově velkou tradici, a také jako 

regionální muzeum. Kraj přispěl té-

měř půldruhým miliónem z potřeb-

ných 4,5 miliónů korun. Zbylé budo-

vy Karnoly jsou určeny k demolici.

Areál novojičínské Tabačky byl vyu-

žit soukromým investorem ke zcela 

prozaickému podnikání – staví se 

tam obchodní centrum.

The Moravian-Silesian Region and 

the EU offer extensive funding instru-

ments targeted mainly at converting 

derelict former industrial sites into 

industrial zones. The Region also 

offers support to brownfi elds pro-

jects via the Regional Development 

Agency. Currently the RDA is ex-

panding and updating a database of 

brownfi elds in the Region; the com-

pleted database will be accessible via 

the Region’s website (in the section 

‘Businessman’). Recent brownfi eld 

success stories in the Region include 

the transformation of the former 

František coal mine in Horní Suchá, 

the Pokrok mine in Petřvald near 

Karviná, the Martinská čtvrť zone in 

Frenštát pod Radhoštěm (page 12), 

and the former Karnola textile factory 

in Krnov. Some former factories – 

such as the former tobacco works in 

Nový Jičín – are being converted and 

revitalized by private investors.

At the Pokrok coal mine site in 

Petřvald the original winding tower 

has been preserved, and historic min-

ing equipment and machinery is now 

displayed at Ostrava’s Hlubina Col-

liery museum. Investors have already 

occupied half of the Pokrok zone; 

after purchasing the land, they are 

now building premises to meet their 

specifi c requirements. The zone can 

be used for manufacturing, services 

and trading.

Part of the former Karnola textile fac-

tory in Krnov is a legally protected 

heritage site, and its collection of 

historical machinery is on display to 

the general public. The building has 

been partially reconstructed using EU 

subsidies, and it now houses a study 

room and offi ce premises. The town 

of Krnov plans to build a regional mu-

seum at the Karnola site, with exhibi-

tions focusing on two traditional local 

industries – textiles and organ-mak-

ing. This project will cost CZK 4.5 mil-

lion, of which the Moravian-Silesian 

Region has contributed just under 

CZK 1.5 million. The remaining build-

ings at the site will be demolished.

The tobacco factory in Nový Jičín has 

been purchased by a private investor 

which is converting the site into a re-

tail centre.

PODPORA BROWNFIELDS V MSK
SUPPORT FOR BROWNFIELDS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION 3
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Kolem roku 2000 byla v regionu vel-

ká poptávka po vhodných plochách 

pro nové podnikatelské aktivity. Zó-

ny na zelené louce zvlášť v Morav-

skoslezském kraji nelze zřizovat 

všude a naopak je tu spousta ne-

využitých ploch po průmyslu a těž-

bě. V zónách je pak obecně stabilní 

a perspektivní zaměstnanost. Využití 

areálu po šachtě v Horní Suché tak 

přály doba i okolnosti.

Obec původně chtěla po OKD 

volné plochy pro novou zónu, ale 

po roce 1999, když skončila těž-

ba na dole František, se ukáza-

lo využití areálu jako dobrá mož-

nost. V roce 2002 přešel celý širší 

areál včetně šachty na stát a ten 

spolu s obcí začal připravovat sa-

naci území. Byly vytipovány vyu-

žitelné budovy, ostatní byly zlikvi-

dovány. V roce 2005 přešel areál 

dolu na obec. 

Projekt revitalizace dolu od počát-

ku sledoval myšlenku jeho obsazení 

malými a středními podnikateli. Re-

vitalizace dolu František nakonec 

byla vybrána agenturou Czechin-

vest jako jeden z pěti pilotních pro-

jektů studie pro využití brownfi elds 

v republice. Už při projektování bylo 

třeba sladit plány s požadavky bu-

doucích podnikatelů. 

Druhým úkolem bylo rekonstru-

ovat stávající využitelné budovy. 

„Zde jsme se omezili prozatím na 

dva objekty, a to správní budovu 

a zdravotní středisko. Správní bu-

dova zůstala obci, proto byla zre-

konstruována pro univerzální využití 

drobnými podnikateli a živnostníky. 

Zdravotní středisko je v těsné blíz-

kosti areálu a přestavěli jsme je na 

bytový dům. Máme tam osm bytů 

a pro jistotu jsme rekonstrukci plati-

li my, dotace by nám ji bohužel spí-

At the turn of the new millennium 

there was huge demand for new 

business and manufacturing prem-

ises in the Region. However, there 

is limited space for greenfi eld devel-

opments, and the Moravian-Silesian 

Region can offer many unused for-

mer industrial sites. The new indus-

trial zones are a stable, long-term 

source of jobs. This presented an 

ideal opportunity to redevelop the 

former coal mine in Horní Suchá.

The municipality originally planned to 

build a zone on unused land previ-

ously belonging to the OKD mining 

corporation, but the closure of the 

František mine in 1999 offered an 

ideal alternative. In 2002 the entire 

site came under state ownership, 

and work began on site clearance 

planning. Some buildings were to be 

preserved for future conversion, and 

the rest were to be demolished. In 

2005 ownership passed to the mu-

nicipality.

From the very start, the revitalization 

project was targeted at SMEs. The 

project was chosen by the CzechIn-

vest agency as one of fi ve pilot pro-

jects for an in-depth study of brown-

fi elds regeneration in the Czech 

Republic. The needs of future busi-

nesses were taken into account from 

the beginning of the planning phase. 

The second key task was to recon-

struct the existing buildings at the 

site. The Mayor recalls: “We chose 

two buildings – an offi ce block and 

a health centre. The offi ce block re-

mained in municipal ownership, and 

was converted for use by small busi-

nesses and sole traders. The health 

centre was converted into eight 

apartments. We decided to pay for 

this reconstruction ourselves, be-
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še zkomplikovaly,“ sděluje starosta. 

U vstupu do areálu pak vyrostla no-

vá hala s plochou 2 000 m2. Tuto ha-

lu bylo možno napojit přípojkami na 

stávající sítě bez jakýchkoliv úprav.

O první dotace z EU bylo požádáno 

poprvé v roce 2005, nakonec kvů-

li zdlouhavým správním řízením ne-

bylo možné krýt z peněz EU celou 

výstavbu zóny, ale peníze se poda-

řilo získat ze státního programu na 

zahlazování důlních škod, což by-

lo nakonec pozitivní. Stát na rozdíl 

od unie hradí 100 % nákladů, unie 

v době podávání žádostí neměla 

programy šité na míru právě našim 

podmínkám pro využití brownfi elds.

Infrastruktura pro zónu stála 100 

miliónů korun, správní budova při-

šla na 20 miliónů a průmyslová ha-

la na 36 miliónů korun. Uvedené 

náklady jsou pouze investiční, dal-

ší miliony ročně pohltí správa are-

álu. Správní budova byla opravena 

v letech 2006-07, průmyslová hala 

dostavěna v roce 2008 a infrastruk-

tura zóny se začala budovat v ro-

ce 2008. Už během stavby obec 

umožnila prvním nájemcům zahá-

jit činnost. Spustil se třeba provoz 

nové průmyslové haly, ale ještě mu-

sela být dostavěna 

příjezdová komuni-

kace s osvětlením. 

Obec účelně v prů-

běhu celé stavby 

využila možností 

zaměstnat při os-

traze a správě lidi 

z úřadu práce a ti, 

kteří se osvědčili, 

pak dostali nabídku 

stálého zaměstnání 

u fi rem v zóně.

Projekt je hotov od 

roku 2009, dnes 

ještě fi nišují poslední úpravy. Práce 

nekončí a obec realizuje další plá-

ny. „Pomocí prvního PPP projektu 

v historii obce provádí investor vy-

vedení tepelného výkonu z kogene-

račních jednotek na důlní plyn do 

průmyslových hal a velkou výzvou 

je využití masivní, 86 metrů vysoké 

skipové těžní věže,“ uzavírá starosta 

Horní Suché Jan Lipner.

cause outside funding would have 

caused too many complications.” 

A new factory building covering an 

area of 2 000 m2 was 

built at the entrance 

to the site and con-

nected up to existing 

utilities infrastructure.

The municipality ap-

plied for its fi rst EU 

subsidy in 2005. 

Administrative de-

lays meant that it 

was not possible to 

cover all construc-

tion costs using EU 

funds, but funding 

was accessed from 

the Czech Republic’s national sub-

sidy programme for the clearance 

of former mining sites. This actually 

proved to be a benefi t: the national 

budget (unlike EU funds) does not re-

quire co-fi nancing, but covers 100% 

of costs. Moreover, at the time there 

were no EU programmes designed 

specifi cally to support brownfi elds 

regeneration.

The site infrastructure cost CZK 100 

million, the offi ce building 20 m and 

the factory building 36 m. These are 

purely investment costs; site man-

agement costs run to several million 

crowns a year. The offi ce building was 

reconstructed in 2006-07, the factory 

was completed in 2008, and work on 

site infrastructure began in 2008. The 

fi rst occupants were allowed to move 

in while construction work (on the ac-

cess road and lighting) was still going 

on. Throughout the construction pro-

cess, the municipality employed se-

curity and maintenance staff via the 

local job centre; after this trial period, 

many were offered permanent jobs at 

the zone.

The project was completed in 2009, 

but new projects are already un-

derway. Mayor Jan Lipner explains: 

“This is the fi rst ever PPP project in 

our town’s history. The investor is 

building heating ducts from the mine 

gas cogeneration units into the fac-

tory buildings. We also face the chal-

lenge of making the best use of the 

86 metre-high winding tower.”

PŘÍKLAD ÚSPĚŠNÉHO VYUŽITÍ BROWNFIELDS / A MODEL FOR SUCCESSFUL
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KURZY ARR POMOHLY ŽENÁM NAJÍT 
PRÁCI

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY

The RDA’s ‘Successful Woman’ project 

is now complete. In the last two years 

it has helped unemployed women in 

the Region gain new knowledge and 

skills, improving their chances on the 

job market. The project also focused 

on achieving a good life-work balance. 

Thousands of people have already vis-

ited the project website http://www.

arr.cz/cz/uspesna-zena.html, which 

offers a range of useful advice, recom-

mendations, and information about 

equal opportunities on the job mar-

ket. From January 2010 to the end of 

April 2011 a total of 21 courses were 

held throughout the Region, based on 

the themes ‘Personality’, ‘Career’ and 

‘E-Woman’. RDA Director Petra Cho-

vanioková adds: “It is very encourag-

ing that some of the 257 women who 

attended our courses have found jobs 

– in education, services and other sec-

tors.”

In mid-May 2011 the ‘Successful 

Woman’ conference was held, bring-

ing the participants together for a fi nal 

meeting. The RDA would like to thank 

the project partners: Hanka Hor-

váthová’s hair & beauty salon, the Na-

tional Moravian-Silesian Theatre, the 

City of Ostrava Cultural Centre, Alena 

Plačková from SCA Morava s.r.o., Edit 

Kofránková from Mary Kay, and Ljuba 

Tomaszková from JUST. The RDA con-

tinues to organize courses as part of 

the ‘Adam and Eve’ project, aimed at 

both men and women; the seminars 

are already almost full to capacity.

Both projects are fi nanced from the 

European Social Fund and the Czech 

national budget via the OP Human Re-

sources and Employment.

September 2011 will bring the pilot 

launch of four innovative new edu-

cational programmes created by 

the RDA as part of the project ‘The 

Moravian-Silesian Region: A By-

word for Competitiveness’. The 

project was launched on 1 April 

2010 with the aim of improving the 

quality and range of further educa-

tion for adults and strengthening 

the competitiveness of selected 

professions and employers among 

the Region’s small and medium en-

terprises (SMEs).

Employees of SMEs can now enrol 

for selected educational modules 

or entire blended learning pro-

grammes. You can choose from 

the following range: Basics of Do-

ing Business; Public Procurement 

in the European Union; Basic Envi-

ronmental Issues; Project Manage-

ment, Subsidies and Applications. 

Participation is free of charge. For 

more information contact Lenka 

Švajčáková, svajcakova@arr.cz, 

tel.: 595 691 261.

This project was supported via 

the fi rst Call in the global grant 

‘Support for the Range of Further 

Education in the Moravian-Silesian 

Region’. It is fi nanced by the Eu-

ropean Social Fund via the Opera-

tional Programme Education for 

Competitiveness.

ARR ukončuje projekt „Úspěšná žena“, 

který v minulých dvou letech umožnil 

nezaměstnaným ženám v kraji získat 

nové dovednosti a znalosti a díky nim 

i práci a byl zaměřený také na sladě-

ní života rodiny s profesním. Stránky 

http://www.arr.cz/cz/uspesna-zena.

html už navštívily tisíce zájemců a mo-

hou na nich hledat inspiraci i nadále. 

Jsou tu rady a doporučení k tématům, 

ale také informace zaměřené na pro-

blematiku rovných příležitostí na trhu 

práce. Od ledna 2010 do konce dub-

na 2011 proběhlo ve všech okresech 

kraje 21 kurzů na témata: „Osobnost“, 

„Kariéra“ a „E-žena“. „Pozitivní je, že 

některé z 257 účastnic našich kurzů 

byly úspěšné při výběrových řízeních 

a dnes jsou už zaměstnané, např. ve 

školství, službách apod.“ zhodnotila 

ředitelka ARR Petra Chovanioková.

Úspěšné ženy se potkaly na ostravské 

konferenci v polovině května 2011. 

Výraznou měrou ji obohatili partne-

ři: agentura děkuje Salonu Hanky 

Horváthové, Národnímu divadlu mo-

ravskoslezskému, Domu kultury města 

Ostravy, Aleně Plačkové z fi rmy SCA 

Morava s.r.o., Edit Kofránkové z fi rmy 

Mary Kay, Ljubě Tomaszkové z fi rmy 

JUST.

ARR v podobných aktivitách pokračuje 

v rámci projektu Adam a Eva – jarní se-

mináře s podobnou tématikou, tento-

kráte ale určené ženám i mužům, jsou 

prakticky plné.

Oba projekty jsou fi nancovány z Ev-

ropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu ČR prostřednictvím Operač-

ního programu Lidské zdroje a zaměst-

nanost.

V průběhu září 2011 bude zahájena 

pilotáž čtyř inovativních vzděláva-

cích programů, které ARR vytvořila 

v rámci projektu „MSK – Moravsko-

slezsko synonymum konkurence-

schopnosti“. Cílem projektu, jehož 

realizace začala 1. dubna 2010, je 

podpořit zvýšení kvality a rozsahu 

nabídky dalšího vzdělávání dospě-

lých a zvýšit konkurenceschopnost 

vybraných profesí a zaměstnavate-

lů z řad malých a středních podniků 

v Moravskoslezském kraji. 

Zájemci z řad pracovníků malých 

a středních podniků se mohou již 

nyní přihlásit k účasti na vybraných 

vzdělávacích modulech či celých 

blended learningových vzděláva-

cích programech, kterými jsou: 

Podnikatel/ka a podnikatelské mi-

nimum; Veřejné zakázky v prostře-

dí EU; Environmentální minimum; 

Projektové řízení, dotace, žádos-

ti. Účast není zpoplatněna. Bližší 

informace Vám podá Ing. Lenka 

Švajčáková, svajcakova@arr.cz, 

tel.: 595 691 261.

Tento projekt, který byl podpořen 

v 1. výzvě globálního grantu Pod-

pora nabídky dalšího vzdělávání 

v Moravskoslezském kraji, je fi -

nancován z Evropského sociálního 

fondu prostřednictvím Operačního 

programu Vzdělávání pro konku-

renceschopnost.

RDA COURSES HELP WOMEN TO 
FIND WORK

INNOVATIVE EDUCATIONAL 
PROGRAMMES
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TECHNICKÉ OBORY JSOU 
ZAJÍMAVÉ

ZÍSKEJTE S NÁMI KOMPETENCE 
PRO INOVACE

The Region4Tech project was 

launched on 1 June 2011 with the 

aim of encouraging primary students 

to choose technical studies at sec-

ondary schools, with a special focus 

on electrotechnology and the con-

struction industry.

The project is part of a wider range 

of measures being implemented by 

the M-S Region to support techni-

cal studies. Interest in these subjects 

has fallen since the 1990s, yet local 

companies are always keen to recruit 

people with technical and scientifi c 

qualifi cations. Petra Chovanioková, 

Director of the RDA, explains the 

Region’s strategy: “In March 2011 

we received CZK 4.2 million of EU 

funding to support these measures. 

Technical studies offer a bright fu-

ture, and we want to encourage 

children to choose careers in tech-

nical professions. Thanks to the EU 

subsidy, pupils will visit local compa-

nies and learn more about technical 

studies at secondary level. There will 

be discussions and meetings with 

experts, as well as a range of moti-

vational events: exhibitions of pupils’ 

products, and workshops.” The main 

events are planned for the upcoming 

school year 2011-12.

From September 2011 to the end of 

June 2012, pupils from 15 primary 

schools in the Region will take part 

in a total of 60 excursions to local 

companies and secondary schools 

specializing in electrotechnology and 

civil engineering. There will also be 

30 discussions with experts during 

lesson time. Other events will include 

a technical Olympiad and an exhibi-

tion of pupils’ products, which will 

also be presented at a premier local 

careers fair planned for December 

2011. The Region4Tech project will 

also take pupils outdoors for special 

technical-themed events planned 

over several days, where they will 

be able to pilot model helicopters or 

compete in model truck races.

Part of the project will be a careers 

catalogue and the revitalization 

of the website www.povolanipro-

zivot.cz, previously used in the Re-

gion’s ForTech initiative.

The project is co-fi nanced by the Eu-

ropean Social Fund and the Czech 

national budget via the Operational 

Programme Education for Competi-

tiveness.

Zvýšit motivaci žáků základních škol 

ke studiu elektrotechnických a sta-

vebních oborů na středních školách 

je cílem projektu Region4Tech, který 

byl odstartován 1. června 2011. 

Projekt je součástí širší podpory Mo-

ravskoslezského kraje technickému 

vzdělávání, o které od 90. let výraz-

ně klesl zájem ze strany žáků i stu-

dentů. Firmy přitom trvale volají po 

kvalifi kovaných lidech s technickým 

a přírodovědným vzděláním, progra-

mů na popularizaci těchto oborů je 

v kraji několik i přímo ze strany kra-

je. „V březnu 2011 jsme získali ev-

ropskou dotaci – 4,2 milióny korun. 

Technické obory jsou perspektivní 

a zajímavé a my chceme motivovat 

děti k jejich výběru. Díky evropským 

penězům se žáci například podívají 

do podniků nebo se seznámí s nápl-

ní studia na středních školách. Pro-

běhnou besedy s odborníky z praxe, 

ale také podpora aktivit motivujících 

ke studiu technických oborů – sou-

těžní přehlídky výrobků žáků, více-

denní workshopy,“ řekla ředitelka 

ARR Petra Chovanioková s tím, že 

hlavní akce jsou pochopitelně na-

směrovány do nového školního roku 

2011 – 12.

Od září 2011 do konce června 2012 

proběhne tedy pro žáky 15 základ-

ních škol v Moravskoslezském kraji 

celkem 60 exkurzí v podnicích a na 

středních školách vyučujících elek-

trotechnické a stavební obory a 30 

besed odborníků přímo ve vyučová-

ní. Dále bude připravena technická 

olympiáda a soutěž výrobků žáků, 

které budou prezentovány také na 

výstavě vzdělávání Učeň, středo-

školák, vysokoškolák v prosinci 

2011. Projekt míří i do přírody – žáci 

7. až 9. ročníků základních škol se 

zúčastní vícedenních akcí v přírodě 

s pestrým programem, kdy mohou 

například pilotovat model vrtulní-

ku či se zúčastnit soutěže modelů 

trucků. 

V rámci realizace projektu Re-

gion4Tech dále vznikne katalog 

profesí a oživí se webové stránky

www.povolaniprozivot.cz, které byly 

aktivní v době dřívější krajské inicia-

tivy ForTech.

Projekt je spolufi nancován z Evrop-

ského sociálního fondu a státního 

rozpočtu České republiky prostřed-

nictvím OP Vzdělávání pro konku-

renceschopnost.

Agentura pro regionální rozvoj nově 

nabízí vzdělávací programy zaměře-

né na inovace v malých a středních 

fi rmách, podnikatelských inkubáto-

rech a klastrech na území kraje. Od 

začátku roku připravovali pracovníci 

agentury spolu s experty pět pro-

gramů zaměřených na analýzu trhu, 

marketingovou strategii fi rmy, úspěš-

né inovace, kreativitu, a ekologicky 

zaměřený je program Green Techno-

logies. 

Od září 2011 se projekt „Kompetence 

pro inovace“, fi nancovaný z Evrop-

ského sociálního fondu prostřednic-

tvím Operačního programu Vzdělává-

ní pro konkurenceschopnost, posune 

do fáze pilotního ověřování vzděláva-

cích programů. Semináře proběhnou 

v prostorách Agentury pro regionální 

rozvoj a účast je bezplatná. Přihlásit 

se lze u Ing. Lenky Švajčákové, svaj-

cakova@arr.cz, tel. 595 691 261.

The Regional Development Agency is 

offering a series of training programmes 

focusing on innovation in SMEs, busi-

ness incubators and clusters within the 

Region. Since the start of the year RDA 

staff have worked alongside experts to 

create fi ve programmes: market analy-

sis, company marketing strategies, 

successful innovation, creativity, and 

the Green Technologies programme.

In September 2011 the ‘Competen-

cies for Innovation’ project (fi nanced 

by the European Social Fund via the 

Operational Programme Education for 

Competitiveness) will move into the 

pilot launch phase. The seminars will 

take place at the Regional Develop-

ment Agency and participation is free 

of charge.

You can enrol by contacting Lenka 

Švajčáková at svajcakova@arr.cz, tel. 

595 691 261.

TECHNICAL STUDIES FOR A BRIGHT 
FUTURE

ACQUIRE COMPETENCIES FOR 
INNOVATION
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SINGLTREK PRO MILOVNÍKY
ČISTÉ PŘÍRODY

The Moravian-Silesian Region, in 

conjunction with the Regional De-

velopment Agency, is supporting 

local tourism by building a spe-

cial singletrack cycle trail through 

the forests of the Beskydy moun-

tains. Singletrack trails are narrow 

routes which act as natural path-

ways through forested areas, fol-

lowing the contour lines over hills 

and mountains. Not only are trails 

of this type wonderful to ride on, 

they are also sustainable and en-

vironmentally friendly, and they are 

already enjoyed by many cyclists 

throughout Europe. The project is 

also supported by the Czech na-

tional forestry board, which owns 

the land where the trail will be 

created. Deputy Regional Presi-

dent Jiří Vzientek and representa-

tives of the RDA have already met 

with managers from the forestry 

board in Frýdek-Místek to draw up 

a shortlist of the three best poten-

tial locations for the trail. Vzientek 

explains: “The fi nal decision will be 

based on the quality of the terrain, 

accessibility, and the possibilities 

for creating start and end points, 

with car parking, refreshments, 

WCs and the potential for further 

tourism development in the area. 

The shortlist consists of three at-

tractive routes at Bílá, Ondřejník 

and Horečky.” The Regional Devel-

opment Agency is currently work-

ing on a detailed feasibility study of 

all three potential locations, which 

will form the basis for the eventual 

project documentation.

Moravskoslezský kraj se roz-

hodl ve spolupráci s Agenturou 

pro regionální rozvoj vybudovat 

v Beskydech novou atraktivitu 

cestovního ruchu v podobě prv-

ní unikátní lesní cyklostezky typu 

singltrek. Singltreky jsou přírodě 

velmi blízké a úzké cyklostezky, 

které působí jako přirozené lesní 

chodníčky vinoucí se svahy hor 

a kopců po vrstevnicích. Výho-

dou těchto stezek je jejich trvalá 

udržitelnost, zábavnost a respek-

tování životního prostředí, cyklisté 

si je ve světě i Evropě, kde jsou 

běžné, velmi pochvalují. Projekt 

je také podporován Lesy ČR, po 

jejichž pozemcích trasy povedou. 

Po jednáních náměstka hejtmana 

Moravskoslezského kraje Jiřího 

Vzientka a zástupců Agentury pro 

regionální rozvoj s krajským ředi-

telstvím Lesů ČR ve Frýdku-Míst-

ku, byly vytipovány 3 nejvhodnější 

lokality pro vybudování singltreku. 

„Pro výběr jedné z nich bude roz-

hodující především kvalita terénu, 

dopravní dostupnost, existence 

zázemí pro vytvoření tzv. nástup-

ního místa – parkoviště u stez-

ky, občerstvení, sociální zařízení 

a potenciál pro rozvoj turistického 

ruchu v lokalitě. Vybrali jsme zatím 

tři atraktivní trasy – v oblasti Bílé, 

Ondřejníku a Horeček,“ přiblížil 

náměstek hejtmana Jiří Vzientek. 

V současné době začíná Agentura 

pro regionální rozvoj zpracovávat 

podrobnou studii jednotlivých lo-

kalit, na základě které se začne 

zpracovávat projektová dokumen-

tace. 

GO BACK TO NATURE WITH 
SINGLETRACK TRAILS
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3D MAPA - VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY, 
ALE I PLÁNOVAČE VÝLETŮ

The 3D photo map of the Moravian-

Silesian Region, created with EU 

funding, has been available on-line 

(3d.kr-moravskoslezsky.cz) since 

2008. Since its launch, thousands 

of visitors have enjoyed virtual tours 

or used the map to plan days out. 

The RDA is now working to improve 

the map, making it more attractive, 

adding new functions and bringing it 

right up to date.

Currently the 3D map displays hik-

ing routes and cycle paths, cross-

country ski routes, ski resorts, and 

a range of tourist attractions in-

cluding castles, chateaux, viewing 

towers, churches, places of natural 

beauty, spas, and tourist information 

centres. Sports and leisure facilities 

are also featured, together with lists 

of the activities available. Visitors can 

plan days out using the map, which 

gives detailed information on routes 

and public transport connections. 

You can even enjoy a bird’s-eye view 

of your destination before you go!

To use the map you need to install 

the Terra Explorer View browser, 

which can be downloaded free of 

charge from the map website. Of 

course you will also need an internet 

connection; just like 2D maps, the 

3D map is a fully on-line service and 

no data is stored on your computer.

Many 3D maps are available nowa-

days, covering the Czech Republic 

and a range of other countries.

http://3d.kr-moravskoslezsky.cz

Virtuální prohlídky kraje nebo třeba 

plánování tras výletů umožňuje mo-

del tzv. 3D ortofotomapy díky dotaci 

Evropské unie už od roku 2008, na 

stránky mapy 3d.kr-moravskoslez-

sky.cz si našly cestu tisíce zájemců. 

Agentura pro regionální rozvoj nyní 

pracuje na vylepšeních tak, aby 

mapa byla ještě atraktivnější, aby 

obsáhla více možností a hlavně aby 

byla opravdu žhavě aktuální.

V současné době obsahuje 3D 

mapa i turistické a cykloturistické 

trasy, zimní běžecké trasy nebo 

lyžařské areály, turistické zají-

mavosti v podobě hradů, zámků, 

rozhleden, kostelů, přírodních za-

jímavostí, lázní, ale i turistických 

informačních center. Sportovní 

areály jsou zde vyznačeny podle 

aktivit, které tam lze provozovat. 

Turisté tu najdou podrobnou trasu, 

kterou si vybrali včetně spojení ve-

řejnou dopravou – aplikace umož-

ňuje podrobné plánování výletu. 

Kdo chce před návštěvou lokalitu 

vidět z výšky, může se nad ní virtu-

álně proletět.

K použití mapy je třeba prohlížečky 

Terra Explorer View, která je zdarma 

ke stažení na stránkách projektu. 

Samozřejmostí je ovšem počítač 

vybavený připojením na internet 

a stejně jako u dvojrozměrných map 

se data do počítače neukládají. 

3D map je dnes k mání mnoho a ani 

české aplikace se neomezují jen na 

regiony nebo Českou republiku. 

http://3d.kr-moravskoslezsky.cz

TAKE A VIRTUAL TOUR OR PLAN 
YOUR ROUTE WITH THE REGION’S 
3D MAP
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KRAJ AKTUALIZOVAL 
MARKETINGOVOU STRATEGII
ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

VT PARK V OSTRAVĚ-PORUBĚ
SE ROZRŮSTÁ

Between September 2010 and April 

2011 the Moravian-Silesian Region 

updated selected parts of its tourism 

development and marketing strategy 

for the period 2009-2013. One of the 

updated sections is the Action Plan 

for tourism projects. RDA Director 

Petra Chovanioková explains: “The 

projects focus mainly on continuing 

improvements to tourism infrastruc-

ture – more information and signage 

systems, cycle routes, rest areas, ed-

ucational trails, multi-purpose sports 

facilities and more. Altogether 374 

out of 416 projects have already been 

completed.” Improvements have been 

made throughout the Region, with 10 

projects in the Jeseník area and others 

in the Beskydy mountains, the Těšín 

area, the Odra basin, and Ostrava it-

self. A new cycle route near Jeseník 

takes visitors to places of geological 

interest originally created by volcanic 

activity, and there are several new 

information systems for cyclists and 

other tourists in the area.

The Science and Technology Park 

at Ostrava’s VŠB-Technical Univer-

sity continues to grow. In 2014 two 

new multi-functional buildings will 

be completed. The new structures 

will contain offi ces to let (standard 

and open-plan) and will offer a full 

range of infrastructure, a canteen, 

and site security. There will be 

a new lecture hall for 120 people, 

meeting rooms and function rooms 

with audio and video technology.

The Science and Technology Park 

is a key resource for start-up com-

panies, and the new buildings will 

continue to offer a wide range of 

support services. The Idea Incuba-

tor will be available for reasonably 

priced short-term lets and will offer 

premises for students, graduates 

and anybody with a good idea for 

a business plan, plus access to 

consulting services. These good 

ideas can then be put into practice 

at the Technology Incubator, which 

will offer excellent facilities and 

consulting at highly competitive 

rates for tenants working on inno-

vative business projects.

Aktualizace vybraných částí marke-

tingové strategie rozvoje cestovního 

ruchu v Moravskoslezském kraji pro 

léta 2009-2013 probíhala od září 2010 

do dubna 2011 – jednou z nich byl 

Akční plán obsahující konkrétní pro-

jekty v oblasti CR. „Projekty se zamě-

řují především na další zlepšení infra-

struktury pro turisty, v kraji bude více 

orientačních a informačních systémů, 

cyklotras, odpočívadel, naučných ste-

zek, víceúčelových sportovišť a dalšího 

zázemí, celkem se už zrealizovalo 374 

ze 416 projektů,“ vypočítala ředitelka 

Agentury pro regionální rozvoj Petra 

Chovanioková. Na novinky se přitom 

mohou těšit turisté všude v kraji, na 

Jesenicku jich třeba bude nově reali-

zováno 10, další jsou pro oblasti Bes-

kydy, Těšínského Slezska, Poodří, ale 

třeba také Ostravska. Na Jesenicku 

například zaujme projekt cyklostezek 

po stopách sopečné činnosti nebo 

několik nových informačních systémů 

nejen pro cyklisty. 

Vědeckotechnologický park v are-

álu ostravské VŠB-TU se rozrůstá 

– v roce 2014 přibudou k dnešním 

dvěma další dvě multifunkční bu-

dovy. Budou tam opět kanceláře 

k pronájmu, a to jak standardní, 

tak typu open offi ce, budovy opět 

budou vybaveny infrastrukturou 

a internetem, bufetem, a budou 

hlídány. Přibude přednáškový sál 

pro 120 osob, zasedací místnosti 

a salónky vybavené audio a video 

technikou.

VTP už slouží mj. začínajícím fi r-

mám a tak to bude i u nových 

budov. V nových prostorách se 

počítá s tzv. IDEA inkubátorem, 

který nabídne levné prostory 

k dočasnému pronájmu studen-

tům, absolventům, lidem s dobrý-

mi podnikatelskými nápady, a to 

včetně poradenství. Na něj naváže 

Technologický inkubátor určený 

pro úspěšné nájemce IDEA inkubá-

toru – budou zde moci pokračovat 

v podnikání, mít výraznou slevu na 

nájmu a poradenské služby. Pod-

mínkou bude inovativní podnikatel-

ský projekt.

REGION HAS NEW UPDATED 
TOURISM MARKETING
STRATEGY

SCIENCE AND TECHNOLOGY
PARK GROWS



KONCERTY POMÁHAJÍ
POTŘEBNÝM

On 20 April 2011 the City of Ostrava 

Cultural Centre played host to an ex-

ceptional concert by the renowned 

singer and actress Radka Fišarová 

accompanied by the Janáček Philhar-

monic. The concert brought together 

two different musical worlds – the 

chanson and the classical symphony 

orchestra. A recording of the concert 

was made, and will be released on 

10 October 2011 at a concert entitled 

‘Homage to Edith Piaf’, which will fea-

ture the much-loved chansons of Piaf, 

Charles Aznavour and others, again 

performed by Radka Fišarová and the 

Janáček Philharmonic. The concert 

is organized by the coordinators and 

partner companies of the Social Re-

sponsibility Project, and will include an 

auction of works by the renowned Os-

trava photographer Boris Renner. The 

auction will begin before the concert, 

and the proceeds will be donated to 

the Social Responsibility Foundation.

The Foundation is helping to build 

and run the Community Centre for 

Handicapped Young People in Os-

trava. It also supports hobby ac-

tivities for handicapped children 

and offers assistance to parents in 

serious need of fi nancial and other 

support. The Social Responsibil-

ity Project encompasses a range of 

activities, including an evaluation 

of Corporate Social Responsibility 

(CSR). CSR awards have been pre-

sented in the M-S Region for the past 

two years. For more information see

www.projektso.cz.

Dne 20. dubna 2011 proběhl v Domě 

kultury města Ostravy výjimečný kon-

cert známé muzikálové zpěvačky 

a herečky Radky Fišarové za dopro-

vodu Janáčkovy fi lharmonie Ostrava. 

Jedinečnost akce spočívala v propo-

jení dvou hudebních světů, šansonu 

a velké a uznávané fi lharmonie. Z kon-

certu byl pořízen i záznam. Jeho křest 

proběhne dne 10. října 2011 v Ostravě 

v rámci koncertu s názvem Pocta Edith 

Piaf. I tentokrát budou veřejnosti před-

staveny slavné světové šansony Edith 

Piaf, Charlese Aznavoura a dalších 

opět v podání Radky Fišarové a Ja-

náčkovy fi lharmonie Ostrava. Součástí 

koncertu, který přinášejí koordinátoři 

a partnerské fi rmy Projektu společen-

ské odpovědnosti, bude rovněž dražba 

fotografi í úspěšného ostravského foto-

grafa Borise Rennera. Zahájena bude 

před začátkem koncertu a výtěžek z ní 

bude věnován Nadaci společenské od-

povědnosti.

Nadace podporuje realizaci a provoz 

Komunitního centra pro handicapo-

vanou mládež v Ostravě-Mariánských 

Horách. Cílem nadace je také pod-

pora dalších zájmových aktivit handi-

capovaných dětí a mládeže a pomoc 

rodičům postižených dětí, kteří se 

ocitli v tíživé životní (sociální) situaci. 

Projekt společenské odpovědnosti 

přináší řadu aktivit, mimo jiné i hod-

nocení fi rem v CSR (Corporate So-

cial Responsibility). V našem kraji je 

realizován již druhým rokem s velkým 

ohlasem. Více informací lze nalézt na:

www.projektso.cz.

OSTRAVA HOSTS CHARITY 
CONCERTS
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The industrial zone at Martinská čtvrť in 

Frenštát pod Radhoštěm has been built 

on a former army barracks site near the 

town’s Siemens factory. It is one of the 

smaller industrial zones in the Region: 

immediately after completion in 2007 it 

covered 2.4 hectares, and over half of 

this area is still available for investors. 

The two parts of the zone are separat-

ed from each other by a road, making it 

particularly suitable for investors look-

ing for a completely self-contained site. 

Right from the planning stage, the zone 

was designed to meet the needs of 

small and medium enterprises (SMEs) 

– light industry, logistics and services. 

One of the current occupants of the 

zone, the Frenštát-based timber com-

pany Pustějovský, is currently building 

an extension adjacent to the zone itself.

The Martinská čtvrť zone offers excel-

lent access to the Region’s road net-

work (including the I/58 from Frenštát 

to Rožnov, Příbor, Nový Jičín and Os-

trava), and is located on one of the 

main road corridors to Slovakia. It is 

also an ideal location for investors from 

the auto industry, thanks to the high 

concentration of vehicle-related manu-

facturing in the local area.

The zone is fully connected to in-

frastructure and utilities networks 

(drainage, sewerage, gas, water and 

electricity).

The zone has received almost 12 mil-

lion CZK (out of a total 15 million) in 

European Union subsidies, and the Re-

gional Development Agency has played 

a key consulting role in three funding 

applications and throughout the project 

monitoring process.

For more information see the websites 

of Frenštát and the M-S Region, or 

contact jiri.berger@mufrenstat.cz.

Průmyslová zóna v Martinské čtvrti ve 

Frenštátě pod Radhoštěm je jednou 

z těch, které vznikly v areálech dříve 

využívaných armádami – v tomto pří-

padě na místě kasáren v blízkosti are-

álu fi rmy Siemens. Rozlohou je zóna 

jednou z menších v regionu – nabídla 

v roce 2007 po dokončení plochu 2,4 

hektaru, více než polovina je ještě vol-

ná. Dvě části zóny jsou od sebe od-

děleny komunikací a tedy vhodné pro 

subjekty, které budou chtít zcela sa-

mostatné plochy. Město se snažilo už 

při plánování zóny zohlednit budoucí 

podporu malému a střednímu podni-

kání. Zóna je určena pro lehký průmy-

sl, logistiku, služby. V obsazené části 

nyní rozšiřuje své prostory společnost 

Pustějovský s.r.o., která se zaměřuje, 

na dřevozpracující činnosti a má už 

prostory v těsné blízkosti zóny.

Průmyslová zóna ve Frenštátě pod 

Radhoštěm má dobré silniční napo-

jení na hlavní silniční tahy Moravsko-

slezského kraje a Slovensko (silnice 

I/58 spojuje Rožnov například s Pří-

borem, Novým Jičínem a Ostravou) 

a může se tak stát i výrobní základnou 

dodavatelů pro automobilový průmy-

sl, jež má v zónách na trase několik 

investorů a subdodavatelů.

Průmyslová zóna je plně napoje-

na na inženýrské sítě – na dešťovou 

i splaškovou kanalizaci, plynovod, 

vodovod, elektřinu. Téměř 12 miliónů 

korun z celkových 15 získalo město 

z evropské dotace (Operační program 

průmysl a podnikání) a Agentura pro 

regionální rozvoj se podílela na zpra-

cování tří žádostí o dotaci a monito-

ringu pojektu.

Informace na webových stránkách 

města Frenštátu, MS kraje nebo na 

jiri.berger@mufrenstat.cz.

KASÁRNA VE FRENŠTÁTĚ
DNES SLOUŽÍ PODNIKÁNÍ

FRENŠTÁT BARRACKS SITE 
REVITALIZED
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