
  

  

Moravskoslezský kraj i město Ostrava mají 

do dalších let ambiciózní plány rozvoje 

  

Přes 140 hostů se zúčastnilo 6. června třetího ročníku konference Invest MORE, který 

se konal v ostravském Clarion Congress Hotelu. Tématem letošního ročníku se stala 

„Nová energie pro Moravskoslezský kraj". Klíčová sdělení, týkající se strategického 

rozvoje kraje a města Ostravy, obohatila zkušenosti investorů a developerů. 

  

 

  

 

  

 

  

„Jsem přesvědčen, že náš kraj je všem třeba představovat takový, jaký je a jaký bude – moderní 

region s průmyslovou tradicí, krásnou přírodou, vzdělanými i pracovitými lidmi. Prostě skvělé místo 

pro práci i život. Konference je ideální možností k navázání spolupráce i další jednání o možných 

klíčových tématech, které mohou náš region posunout dál,“ uvedl ve svém vystoupení hejtman 

Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal: „Lépe propojíme  podnikání s vědou a výzkumem 

ke zvýšení úspěšnosti našich firem na světových trzích. Nabídneme k tomu špičkové 

Moravskoslezské inovační centrum.“ 

 

Ostravský primátor Tomáš Macura seznámil účastníky se záměry města k rozvoji a podpoře 

investičního prostředí v návaznosti na Strategický plán rozvoje Ostravy pro období 2017 až 2023. 

„Jedním ze strategických projektů města je příprava průmyslové zóny v ostravské části Hrušov. 

Bude mít 35 hektarů a může tam vzniknout až 2 tisíce nových pracovních míst. Chceme tak 

reagovat na skutečnost, že průmyslové zóny v kraji jsou takřka naplněné,“ prozradil ostravský 

primátor Tomáš Macura. 

  

  

 



 

 

Doprovodný program konference Invest MORE 

V doprovodné prezentaci se mohli účastníci konference seznámit s prezentací velkého 

investičního plánu kraje či se inspirovat už úspěšně realizovanými investičními projekty. 

Většina zúčastněných pak využila prostory pro obchodní jednání. 

 

 

 

Prioritní sektory pro další investice? 

Letecký a automobilový průmysl, ale i 

služby podpory podnikání 

  

Dle slov generálního ředitele Karla Kučery je hlavním posláním CzechInvestu přispívat 

k přílivu zahraničních investic, rozvoji domácích společností, realizaci rozvojových 

programů i zlepšování podnikatelského prostředí. 

  

"V uplynulých dvou letech CzechInvest zajistil jen v Moravskoslezském kraji celkový objem 

investic ve výši 6,4 miliardy korun, což znamenalo 24 projektů a vznik 2687 pracovních míst. 

Ve výhledu jsou další. V současnosti se jedná o investicích, které by mohly dosáhnout celkové 

výše 29 miliard korun. Ve výhledu se tak dá počítat se vznikem dalších zhruba 2900 nových 

pracovních míst,“ informoval ve svém příspěvku na konferenci Karel Kučera s upozorněním, 

že ne všechna jednání se podaří dotáhnout do úspěšného konce. 

 

Podle něj jsou prioritními sektory pro investiční příležitosti v současnosti letecký a kosmický 

průmysl, automobilový průmysl, služby podpory podnikání, energie a čistota a také hi-tech 

inženýrství. „Cílem CzechInvestu je dojednávání investic a podpora expanzí. To následně 

vede k většímu zapojení dodavatelů, vzniku nových pracovních míst a růstu přidané hodnoty,“ 

vysvětlil na konferenci Karel Kučera. 

 

Generální ředitel CzechInvestu zároveň upozornil, že velký důraz klade CzechInvest na péči o 

stávající klienty. „V případě velkých podniků to znamená pravidelná setkávání s personalisty, 

pořádání workshopů, stejně tak asistenci při jejich další expanzi. To zahrnuje informace o 

investičních pobídkách, fondech EU a další. Opomíjet rozhodně nelze asistenci při propojení s 

institucemi, například školami, úřady práce, poradenství při vyřizování víz či pracovních 

povolení. U malých a středních podniků zahrnuje péče o stávající klienty například informace o 

podpoře exportu v regionu, programech na podporu start-upů a další,“ vysvětlil Karel Kučera. 

www.czechinvest.org 

  

http://www.czechinvest.org/


 

Moravskoslezský kraj chce být lídrem ČR ve 

využívání konceptu Smart region pro občany 

  

Náměstek hejtmana kraje pro chytrý region a dopravu Jakub Unucka ve svém příspěvku 

představil koncept chytrého kraje. Moravskoslezský kraj podle něj chce uplatněním 

myšlenek této vize v každodenním životě zvýšit atraktivitu regionu a zastavit odliv 

mladých, talentovaných a vzdělaných obyvatel. Mezi oblasti chytrého regionu podle 

náměstka hejtmana patří doprava, zdravotnictví, ICT infrastruktura, úspory a 

debyrokratizace. 

  

 

  

 

  

 

  

„Pomocí moderních ICT technologií budeme šetřit obyvatelům regionu čas a peníze a současně 

zvyšovat kvalitu prostředí, ve kterém žijí,“ uvedl ve své prezentaci náměstek  hejtmana kraje. 

Účastníky konference seznámil s konceptem chytrých řešení pro občany a zdůraznil významnou 

podporu hejtmanství v této oblasti. 

Jakub Unucka je přesvědčen, že chytrý kraj má lidem zpříjemnit život a vytvořit především prostor 

pro nové podnikatelské příležitosti v regionu. Už vytvořená platforma, které se účastní i zástupci 

resortních ministerstev (průmyslu, životního prostředí a místního rozvoje), zástupci velkých měst a 

univerzit, má udávat tón, který Moravskoslezský kraj nasměruje k vedoucí pozici ve využívání 

konceptu takzvaného „chytřejšího kraje“ (smart region) v České republice. 

 

„Například v dopravě chytrý region znamená zaměření na ekologickou dopravu. To znamená 

daleko vyšší využití elektrického i vodíkového pohonu a také CNG. Nezbytné bude i rozšíření 

infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola, inteligentní systémy řízení dopravy i 

monitoring vyhodnocování dopravních toků. Patří zde samozřejmě i atraktivní hromadná doprava a 

udržitelná mobilita,“ upřesnil Jakub Unucka.  

 

V oblasti zdravotnictví by se vize chytrého regionu měla uplatnit i prostřednictvím elektronizace 

procesů a zvýšením kvality poskytované péče a například i zavedením elektronických 

objednávkových systémů. 

 

V rámci vytvořených velkých infrastrukturních projektů se počítá s vysokorychlostní a bezpečnou 

datovou sítí, s veřejnou Wi-Fi sítí v budovách a dopravních prostředcích kraje, sítí internetu věcí i 

centrem otevřených dat.  



 

 

Jak náměstek hejtmana také dodal, uplatnění zmíněných projektů do praxe pak má následně  

přinést úspory a přispět k debyrokratizaci. „To by mělo znamenat například i zavedení 

elektronických podání pro občany i podnikatele, efektivní korporátní řízení krajských organizací, 

využívání bezpečných databází s otevřenými daty k dalšímu využití a přístupný informační portál 

pro občany,“ představil na konferenci Invest MORE ambiciózní záměry kraje náměstek hejtmana 

pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka. 

 

 Ten zároveň upozornil, že k prosazení vize chytrého regionu a jejímu uplatnění je nezbytná 

spolupráce s městy a obcemi. Stejně tak i koordinace se soukromým a akademickým sektorem. „Ať 

už při hledání a využívání chytrých projektů či při sdílení a podpoře aplikace chytrých řešení. A 

Moravskoslezský kraj má ambici stát se exportérem chytrých řešení,“ dodal Jakub Unucka. 

  

www.chytrejsikraj.cz 

 

Průmyslové zóny Moravskoslezského kraje 

se úspěšně naplňují 

  

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška seznámil účastníky 

konference s aktuální nabídkou průmyslových zón, rozvojových ploch i brownfieldů v 

regionu. „Konferenci vnímám jako příležitost seznámit investory s možnostmi, které se 

jim v našem kraji nabízejí,“ sdělil náměstek hejtmana Jan Krkoška. 

  

Jako příklad úspěšné zóny zmínil CTPark Ostrava, která v této chvíli disponuje 14 volnými hektary. 

Ve výčtu úspěšných průmyslových parků neopomenul zmínit Průmyslový park Kopřivnice, ani 

havířovský Dukla Industrial Park, zónu vybudovanou v areálu bývalého černouhelného dolu.  

 

Jan Krkoška mj. připomenul, že kraj ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj hledá další 

investory. Zmínil, že usídlit by se mohli například v průmyslové lokalitě Mošnov, jejímž vlastníkem 

je město Ostrava a částečně i Moravskoslezský kraj. Zajímavé využití nabízí i zóna Krnov Červený 

Dvůr, která byla nyní rozšířená o 12ha, které jsou k dispozici novým investorům. 

 

Vyzdvihnuta byla i rekonstrukce zámku Fulnek. Ruinu zámku nad městem Fulnek koupil v roce 

2008 soukromý vlastník. Ten takřka bez dotací prováděl dlouhodobě rekonstrukci zámku. Nové 

využití vidí majitel jako „Zámecký Hotel Fulnek, místo pro odpočinek, romantiku i zábavu“. Ještě v 

letošním roce by měla proběhnout kolaudace budovy Horního zámku, která tuto vizi završí. 

  

 

 

http://www.chytrejsikraj.cz/


 

  

Mezi úspěšné zóny prezentované na konferenci byly zařazeny: 

  

CTPark Ostrava - Hrabová 

CTPark Ostrava – Hrabová je přímo napojen na rychlostní komunikaci R56 – Místecká, 

která spojuje Ostravu s Frýdkem – Místkem. Od svého založení v roce 2005 se rozrostl 

na plochu 120 hektarů a v současnosti se v zóně nachází 54 firem, které zaměstnávají 

cca 8 000 lidí. 

  

 

  

  

Průmyslová zóna Horní Suchá 

Rozprostírá se na rozloze 30 hektarů, k dispozici pro využití je 20 hektarů. Plochy jsou 

nabízeny k prodeji i k pronájmu.   

  

 

  

  

 

 



 

Průmyslový Park Kopřivnice 

  

Příprava průmyslové zóny byla zahájena v roce 1999. Z původní rozlohy zóny cca 83 ha, 

které město vykoupilo a vybudovalo základní technickou infrastrukturu, jsou ke květnu 

2017 k dispozici k okamžitému využití 3 pozemky o rozloze 1,7ha; 3,3ha a 6,1 ha. 

V zóně působí šest výrobních firem, výstavba sedmého průmyslového areálu bude 

dokončena v roce 2017. V zóně bylo vytvořeno více než 3 800 pracovních míst. 

Nejvýznamnějším investorem jak z pohledu investice tak z pohledu počtu vytvořených 

pracovních míst je firma Brose CZ spol. s r.o. Za svůj přístup k zaměstnancům a 

celospolečenský přínos získala tato firma Cenu hejtmana MSK za společenskou 

odpovědnost. 

  

 

  

Veškeré prezentace a fotografie z třetího ročníku konference jsou ke zhlédnutí na stránkách www.invest-

msr.com. 

  

 

  

  
 

 

http://www.invest-msr.com/
http://www.invest-msr.com/

