
   

TISKOVÁ ZPRÁVA 
čtvrtek 9. 6. 2011  
 
BROWNFIELDS MAJÍ PERSPEKTIVU 
 
Průmyslovým zónám vzniklým z bývalých areálů po těžbě nebo jiném podnikání – tzv. 
brownfileds – se věnovala už pátá odborná konference, kterou pořádala dnes Agentura pro 
regionální rozvoj v areálu po bývalém Dole František v Horní Suché.  
Agentura pro regionální rozvoj se problematice brownfields věnuje už od roku 2005, 
zpracovala veřejnou databázi nevyužívaných areálů po průmyslu nebo těžbě, ta už je nově 
k dispozici na webu MS kraje v sekci Podnikatel. 
ARR se podílela také přímo na některých projektech regenerace brownfields (mj. i pro zónu 
František, nebo Martinskou čtvrť- bývalá kasárna ve Frenštátě p.R.). ,,Také letošní ročník 
konference jsme zaměřili mj. na úspěšné a připravované projekty a zónu František jsme 
nezvolili náhodou. V areálu bývalé šachty dnes podniká  30 firem a práci zde našlo 350 lidí. 
Vloni zóna František zvítězila v soutěži Podnikatelská nemovitost roku vyhlašované 
agenturou Czech Invest v kategorii Brownfield roku. František patří k úspěšným projektům 
hrazeným z veřejných peněz, na konferenci se tentokráte hovořilo především o úspěšných 
realizacích soukromých.  Příkladem úspěšné regenerace brownfieldu je třeba Dinopark 
v Doubravě, vidět jsou už změny na ostravské Karolině a chystá se velký projekt pro Dolní 
oblast Vítkovic, to jsou všechno projekty soukromých investorů,“ shrnula po konferenci 
ředitelka ARR Petra Chovanioková s tím, že webová databáze brownfields by měla mj. 
pomoci všem skupinám investorů (i soukromým) ke snadné orientaci v možnostech, které se 
dnes v Moravskoslezském kraji nabízejí, protože nové zóny na zelené louce se už prakticky 
budovat nedají a brownfields jsou mnohdy jedinou možností, jak do dané oblasti přivést nové 
pracovní možnosti. Především obce a města na to sázejí - vsadila na to i Horní Suchá. 
Na konferenci se probíraly také praktické otázky podnikání v takových zónách a způsoby 
financování regenerace – programy mají stát i Evropská unie a zapojuje se soukromý kapitál.  
 
V den konference spustila slavnostně provoz na Františku firma Exelsior Group, která patří 
mezi největší evropské výrobce plastových obalů pro potravinářství včetně vysokého podílu 
recyklace. Viz níže 
Obec Horní Suchá u projektu František využila možnosti přivést na Karvinsko nové pracovní 
příležitosti. Celkové investice do zóny přesáhly 156 miliónů korun a přípravy začaly před 10 
lety. 
 
Informuje ředitelka ARR Petra Chovanioková 
Na Jízdárně 7/1245 
702 00 Ostrava 
tel.: 595 691 211 
www.arr.cz 
 
 
OTEVŘENÍ NOVÉHO VÝROBNÍHO ZÁVODU EXELSIOR GROUP v PZ-FRANTIŠEK 
Dnes (ve 13:00) otevřeli představitelé kraje, obce a firmy nový výrobní závod Exlesior Group 
v průmyslové zóně František v Horní Suché na Karvinsku. Jde o ryze českou firmu se 6 
výrobními závody - po jednom také v Polsku a na Slovensku, čtyři jsou v ČR, centrála firmy 
je v Bohumíně. Firma je jedním z největších výrobců plastových obalů a jejich komponentů 
pro potravinářský průmysl (hlavně PET lahví na mléko) ve střední Evropě. Exelsior Group se 



   

rovněž specializuje také na komplexní zpracování plastových odpadů - včetně recyklace PET 
lahví, v které patří k největším firmám v oboru v Evropě.  
Firma je schopna ve svých třech výrobních závodech zrecyklovat až 60 000 tun použitých 
PET láhví ročně na PET regranulát, z kterého je možné opětovně vyrobit 100% recyklovanou 
PET láhev.  Firma díky unikátním technologiím a při dodržováním vysokých standardů 
hygieny výroby je schopna vyrobit PET obaly z recyklovaného materiálu - regranulátu 
dokonce s potravinářským atestem s možností jejich opětovného využití v potravinářství, což 
je technologie v Česku ojedinělá. 
V hornosušské zóně otevřela firma novou lisovnu PET forem, výrobnu PET lahví a PET fólií. 
Firma vznikla v roce 1999, kumulovaný roční obrat společnosti Exelsior Group s.r.o. včetně 
dceřiných společností na Slovensku a v Polsku pak činí asi 1 miliardu Kč (rok 2010), 
zaměstnává ve všech svých závodech cca 400 lidí, v Horní Suché pak najde práci  celkem 
35 lidí. 
 
 
Informuje spolumajitel firmy Vladimír Jirka 
vladimír.jirka@seznam.cz 
 
 
Pro ARR zpracovala 
Šárka Swiderová, GSM 604 238 789 
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