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INVESTORSKÉ SNÍDANĚ ZAHAJUJÍ V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ V BOLATICÍCH, MLUVILO SE 

HLAVNĚ O NEDOSTATKU PRACOVNÍKŮ DO VÝROBY   

Moravskoslezský kraj se ve spolupráci s Agenturou pro regionální rozvoj (ARR) stará o investory, a 

to jak o ty, kteří se chtějí v MSK usídlit, tak i o ty, kteří již v kraji svůj závod mají.  Pro ty stávající 

připravili ve spolupráci s průmyslovými zónami novou aktivitou „Investor´s Breakfast Club“. Těchto 

setkání se budou účastnit jak zástupci kraje a ARR, tak zejména podniků, které v zónách sídlí. 

V průběhu listopadu proběhly první dvě setkání, v průmyslové zóně Bolatice a v CTP Ostrava-

Hrabová.  

První „Investor´s Breakfast Club“ proběhl v průmyslové zóně Bolatice. 

Průmyslová zóna nabízí 20 hektarů půdy vybavených nezbytnou technickou infrastrukturou bez 

ekologických zátěží. V současné době je zóna plně obsazena, ovšem může být rozšířena o cca 3 

hektary.  Kromě firem zaměřených na strojírenství či kovovýrobu v zóně sídlí i velkoobchod textilního 

zboží, farmaceutická firma či recyklační linka. Největší bolatickou firmou, která však sídlí mimo zónu, 

je společnost Lanex, a.s., která se zabývá výrobou lan, vláken, nití a také umělé trávy 

 „Naše průmyslová zóna již funguje 21 let. Myšlenka vybudovat zónu byla vyvolána nutností vytvářet 

pracovní místa v regionu Hlučínska a také potřebami místních firem, které hledaly prostor pro svůj 

rozvoj. V současné době v zóně sídlí 22 firem. Komunikaci a výměnu informací s podnikateli v obci 

považuji za velmi důležitou a jsem rád, že i Moravskoslezský kraj spolu s Agenturou pro regionální 

rozvoj mají zájem řešit potřeby místních firem,“ řekl Herbert Pavera, starosta obce Bolatice.  

Kromě představení způsobů podpory podnikání a investic ze strany Moravskoslezského kraje a 

Agentury pro regionální rozvoj proběhla diskuze k tématu, které místní firmy řeší nejvíce, a to je  

nedostatek pracovníků ve výrobě. Důvod většina z nich vidí především v neochotě mladých lidí 

vykonávat manuální práce, v nízké atraktivitě technických a řemeslných profesí ve společnosti a také 

v demotivujícím systému sociálních a nemocenských dávek. „V současné době je velmi 

obtížné  získávat a zaškolovat nové zaměstnance, a o to více se snažíme   o stabilizaci a motivaci  těch 

stávajících. Ze zkušených, dlouholetých zaměstnanců vychováváme mentory a zlepšujeme adaptační 

proces nových zaměstnanců. Co se týká možné podpory kraje a veřejného sektoru, ocenili bychom 

poradenství i dotační podporu v této oblasti.“, uvedla Mgr. Jana Lazecká, personální ředitelka firmy 

LANEX. 

 

 



         
 

Druhé setkání se uskutečnilo v průmyslové zóně CTP Ostrava – Hrabová. 

V této zóně na ploše 120 hektarů sídlí 49 firem. Mezi ty významnější zasídlené firmy patří například 

ABB ČR, Brembo Czech, ITT Holdings Czech Republic a Continental. V současné době je zóna z větší 

části naplněna, na příchod investorů čeká zhruba 15 hektarů.  K pronájmu se nabízí i menší jednotky, 

tzv. CTBoxy s plochou od cca 400 m².  

Na tomto setkání se diskuse zaměřila hlavně na využitelnost mezinárodního letiště Leoše Janáčka pro 

firmy a jejich zaměstnance, obchodní partnery a klienty. Firmy z průmyslové zóny Ostrava-Hrabová 

by ocenily lepší letecké spojení Ostravy s významnými přestupními uzly v Evropě. Ředitelka Agentury 

pro regionální rozvoj Petra Chovanioková informovala, že ARR bude pro kraj provádět průzkum mezi 

firmami v kraji, aby byly zjištěny jejich konkrétní potřeby a požadavky z hlediska nových destinací a 

četnosti spojení z letiště v Mošnově.  Tyto informace budou zpracovány a využity pro plánování 

rozvoje letiště, včetně zavádění nových linek. 

 „Velmi vítáme zájem firem o tato společná setkávání. Pro nás je to jeden z nástrojů, jak získat 

informace o tom, co firmy nejvíce potřebují. Pak můžeme pomoc kraje směřovat přesně tam, kde je 

to zapotřebí,“ dodal náměstek hejtmana kraje Martin Sikora.  

Obdobná setkání s firmami plánuje kraj spolu s ARR uspořádat ve všech průmyslových zónách v kraji.  

 

Informuje:  

Za ARR ředitelka Petra Chovanioková 

Agentura pro regionální rozvoj  

Na Jízdárně 7, Ostrava  

Tel.: +420 595 691 262 

 

 

 


