
   

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
čtvrtek 31. 5. 2012 
 
Třanovice: úspěšná podnikatelská zóna na místě statku. Venkovským zónám věnovala 
ARR další ze svých setkání na téma brownfields v MS kraji, představeny byly poprvé 
plány na novou zónu na brownfieldu v Karviné 

V Moravskoslezském kraji už prakticky není možné stavět průmyslové zóny na zelené louce, 
nabízí se tu ovšem účelné využití desítek areálů po těžbě, průmyslu nebo jiné činnosti. 
Úspěšné projekty regenerace brownfields na venkově a možnosti kraje v této oblasti – to 
byla hlavní témata dnešního setkání v Třanovicích. Konferenci organizovala Agentura pro 
regionální rozvoj. 

Agentura pro regionální rozvoj vytvořila a aktualizuje databázi brownfields v kraji. „Chceme 
poskytnout maximum informací pro investory o nabídce takových lokalit. Databáze nabízí 
konkrétní brownfields v okresech, je zde přehled bývalého využití, rozloha. V databázi jsou 
hlavně lokality ve veřejném vlastnictví, tedy obecní nebo městské, a to včetně 
fotodokumentace. Postupně databázi doplňujeme i o lokality soukromé. Zájemcům jsme 
schopni poskytnout i další informace, například přesnou vlastnickou strukturu,“ upřesnila 
ředitelka ARR Petra Chovanioková. V MS kraji je asi 270 zmapovaných a dosud 
nevyužívaných areálů po těžbě, hutnictví, jiné průmyslové nebo zemědělské činnosti. 
Databáze je skromnější – prozatím asi 50 ploch či objektů. Možnosti financování regenerace 
brownfileds nabízí EU a počítá se s tím i do příštího plánovacího období od roku 2014. 

Moravskoslezský kraj představil dnes oficiálně poprvé plány na regeneraci dalšího 
brownfieldu na okraji Karviné. V současnosti má k dispozici studii na výstavbu a 
využití ploch po rekultivaci v areálu Barbora na periferii města (místní část Doly). 
„Brownfield o rozloze cca 100ha je rekultivovaná plocha po těžební činnosti a v budoucnu by 
mohl nabídnout až 70 ha pro nové investory, náklady na vytvoření zóny se odhadují na více 
než 1,1 miliardy korun, ale projekt je plánován na etapy a není tedy nutné mít tu finální 
částku na startu. V současnosti se kraj snaží získat peníze na výstavbu této průmyslové 
zóny. Další velkou zónu totiž kraj potřebovat bude, protože okolo roku 2015 budou stávající 
plochy už plné. Navíc Karvinsko s vysokou nezaměstnaností potřebuje nová pracovní místa 
a tenhle prostor je ideální – je na okraji města, nijak nezasahuje do obytné zóny a má dobré 
dopravní napojení,“ představil plány náměstek hejtmana kraje Marian Lebiedzik.  

Na konferenci v Třanovicích byla představena nejen domovská zóna Třanovice (viz níže), ale 
také další projekty: využití areálu památky - bývalé barokní prádelny a sušárny – tzv. vošárny 

v Raduni (http://vosarna.webnode.cz/) - tam jde o rekonstrukci dřívějšího objektu ke 
kulturním a komunitním účelům. A jeden příklad ze Zlínského kraje – využití areálu ve 
Slavičíně, kde dříve stály Vlárské strojírny (od 30. let minulého století, zóna se začala 
připravovat po roce 2000) - dnes je to Centrum informačních technologií a aplikované 
informatiky, tedy výzkumné a vývojové pracoviště. 

Prezentace z konference s podrobnými informacemi o zónách zde představených budou 
k dispozici na stránkách ARR. 

http://vosarna.webnode.cz/


Třanovice příkladem úspěšné venkovské zóny vzniklé účelným využitím ploch po 
zemědělském statku, stát projekt dotoval, v plánu je další rozvoj také s pomocí 
dotací EU, zóna je dnes plně obsazená a prostory v ní mají i začínající podnikatelé 
(inkubátor):  
Venkovská průmyslová zóna Třanovice vznikla na místě po bývalém Státním statku 
Hnojník, který v 90. letech 20. století získala soukromá firma, areál ale stále chátral. 
Obec Třanovice proto iniciovala převzetí a následnou výstavbu zóny, kde dnes pracuje 
na 450 lidí, deset firem zde působí ve vlastních objektech a dalších 25 jich je v pronájmu 
v později zrekonstruovaném objektu podnikatelského inkubátoru, v takzvaném Kapplově 
dvoře. Zóna je dnes plně obsazena. 
Obec Třanovice pod vedením starosty Jana Tomiczka připravila za pomoci státu pro 
zónu inženýrské sítě, kanalizaci a další infrastrukturu včetně komunikací, parkoviště 
nebo zázemí pro zaměstnance firem. To vše za více než 140 miliónů korun. Zóna už 
funguje 11 let a v plánu je další rozvoj. Areál přímo po živočišné výrobě spolu s přilehlými 
objekty bývalých kasáren dnes slouží úspěšnému podnikání různorodých firem - z oblasti 
autoprovozu, výroby krmných směsí pro domácí zvířata, sídlo zde má prodejce 
akvarijních ryb, ale také obchodník s hodinářským zbožím nebo výrobce šperků a 
dárkových předmětů nebo výrobce trubek pro plynárenství a ropný průmysl. V areálu 
sídlí stavební firmy, spediční společnost, drobní řemeslníci. K dobrému zázemí patří 
služby praktického lékaře, veterináře nebo drobné služby pro občany. 
Seznam podnikatelských subjektů v třanovické zóně a další informace na 
sov@tranovice.org, http://sov.tranovice.cz/dokumenty[1431]-[cz]-venkovska-prumyslova-
zona.  
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