


INVESTUJTE V KRAJI S TRADICÍ 
A BUDOUCNOSTÍ

INVEST IN A REGION WITH A STRONG 
TRADITION AND A BRIGHT FUTURE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 

THE MORAVIAN-SILESIAN REGION 



16 800 EUR

HDP na obyvatele

GDP per capita

5 430 km2

Rozloha

Area

52 +

Zahraniční firmy realizující výzkum a vývoj

R&D centres of multinational corporations

303
Počet pracovišť výzkumu a vývoje

Number of R&D departments

18,7 PFlops/s

Národní superpočítačové centrum, 
superpočítač Salomon

National Supercomputing centre, 
supercomputer Salomon

1 250 EUR

Průměrná mzda 

Gross wage

5,11�%
Podíl nezaměstnaných 

Unemployment rate

258 300
Počet podnikatelů a živnostníků

Number of businesses 
(incl. self-employed)

4 5

V ÝCHOZÍ PŘEDPOKL ADY 
PRO VÁŠ ÚSPĚCH

PREREQUISITES 
FOR YOUR SUCCESS

1 189 388
Počet obyvatel

Population 

Tradiční výroba: strojírenství, hutnictví, automobilový 
průmysl, energetika, ICT

Traditional production: engineering, metallurgy, 
automotive industry, energetics, ICT

Nové perspektivní obory: elektronika, elektrotechnika, 
biotechnologie, nanotechnologie 

New perspective sectors: electronics, electrical 
engineering, biotechnology, nanotechnology

Atraktivní cíl investic: dlouhodobě jeden z nejatraktivnějších 
regionů Česka z pohledu přímých zahraničních investic 

An attractive investment location: one of the most 
popular long-term FDI destinations in the Czech Republic

Největší město regionu – Ostrava: průmyslové, 
administrativní, obchodní a univerzitní centrum regionu 

The largest town in the region - Ostrava: industrial, 
administrative, business, and university centre of the region

“GET MORE 

CONTROL 

BECAUSE YOU 

CAN DO BUSINESS 

IN CENTRAL 

EUROPE.”
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PROČ INVESTOVAT 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI?

WHY INVEST IN THE MORAVIAN-
SILESIAN REGION?

A1

D1
D1

Prague

Brno

Olomouc

Ostrava

SLOVAKIA

AUSTRIA

GERMANY

POLAND

100km

200km

300km

VÝHODNÁ POLOHA V SRDCI EVROPY 

IDEAL LOCATION IN THE HEART OF EUROPE

Strategická poloha uprostřed Evropy s výbornou dostupností velkých odběra-
telských trhů a blízkostí významných metropolí  

Strategic central location, o�ering excellent transport links to large markets 
and major European cities
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VYNIKAJÍCÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOST  

EXCELLENT ACCESSIBILITY

3 mezinárodní letiště v okruhu 150¡ km 

3 international airports within a 150¡ km radius

Součást koridoru transevropské dopravní sítě (TEN-T)  

Part of the Trans-European Transport Network (TEN-T)

Kraków
Katowice

Bratislava

Vienna

5 VYSOKÝCH ŠKOL
5 UNIVERSITIES

VÝBORNÉ PODMÍNKY PRO 
PODNIKÁNÍ  

EXCELLENT BUSINESS 
ENVIRONMENT

Moravskoslezský kraj: 
rating A1 stabilní (Moody´s)

Moravian-Silesian Region: 
rating A1 stable (Moody´s)

Město Ostrava: 
rating Aa3/stabilní (Moody’s) 

City of Ostrava: 
Aa3/stable (Moody’s) 

139 STŘEDNÍCH ŠKOL

139 SECONDARY SCHOOLS

DOSTATEK KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLY  

A HIGHLY QUALIFIED WORKFORCE

V okruhu 100 ¡km žije více než 5 milionu obyvatel  

Over 5 million people within a 100¡ km radius

7



REGION V TRANSFORMACI

REGION IN TRANSFORMATION
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Moravskoslezský kraj vychází ze své průmyslové historie a prochází 
transformací zaměřenou na ekonomiku založenou na technických 
znalostech a inovacích.

Moravian-Silesian Region is capitalising on its industrial history 
and is undergoing a transformation towards an economy built on 
technical knowledge and innovation.

VYBRANÉ STRATEGICKÉ PROJEKTY 
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

SELECTED STRATEGIC PROJECTS 
IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION

PODNIKÁNÍ
THE VISION

Firmy v kraji budou patřit k lídrům 
v inovacích a budou součástí glo-
bálního businessu.

Companies in the region will be 
among the leaders in innovation 
and will be a part of the global 
business.  

LIDÉ
PEOPLE

Kvalita života poroste nejrychleji 
v ČR a kraj bude nabízet špičkové 
a uníkatní služby evropské kvality.

The quality of life will grow as the 
fastest in the Czech Republic and 
the region will o�er top and unique 
services of European quality.

PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENT

V kraji bude zdravé životní prostředí 
a čisté ovzduší.

The region will have a healthy envi-
ronment and clean air.

Nová energie
New energy

Zelený průmysl
Green industry

Nové podnikání
New business

Inovační ekosystém
Innovative ecosystem

Kompetentní lidé
Competent people

Nové využití území
New land use

Digitální a kreativní region 
Digital and creative region

Cirkulární ekonomika
Circular economy

Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací

The Black Cube - Centre for Digitization, Science, and Innovation

LERCO – Life & Environment Research Center  Ostrava CirkArena – Circular Economy R&D Centre



CENTRA SDÍLENÝCH 
SLUŽEB, OSTRAVA
  

SHARED SERVICES 
CENTRES IN OSTRAVA
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INVESTIČNÍ POBÍDKY
INVESTMENT INCENTIVES

Investiční pobídky pro centra strategických služeb poskytované Agenturou pro podporu podnikání a investic Czech Invest.

Investment incentives for strategic service centres provided by the Business and Investment Development Agency Czech Invest.

15�%
růst za rok v českém sektoru 
podnikových služeb

growth per year in the Czech GBS 
secto

14 683
uchazečů o zaměstnání v Ostravě

job seekers in Ostrava

45 000
uchazečů o zaměstnání v regionu

job seekers in the region

15�%
zaměstnanců podnikových služeb 
v Ostravě jsou cizinci

of emloyees in Ostrava business 
services are foreigners

EXPAT CENTRUM
EXPATE CENTRE

Od roku 2020 funguje v Ostravě expat 
centrum, které pomáhá cizincům se 
zabydlením v Moravskoslezském kraji.

The Expat Centre opened in 2020 to help 
foreigners coming to live int the Moravian-
Silesian Region

ŽEBŘÍČEK HODNOCENÍ MĚST (ABSL, 2018)
RANKING OF BUSINESS SERVICES LOCATIONS (BY ABSL, 2018)

Podíl zaměstnanců v centrech sdílených služeb ve 3 největších městech ČR. Celkový 
počet zaměstnanců v centrech sdílených služeb v ČR je 130 000.

Proportion of employees at SSCs in the 3 largest Czech cities. The Czech Republic 
has a total 130 000 employees at SSCs.

Dostupnost města (letadlo, vlak)
City accessibility (airport, trains) Prague Ostrava Brno

Dostupnost talentů / vysoce kvalifikovaných pracovníků
Availability of talent pool / highly qualified sta� Prague Ostrava Brno

Kvalita městské hromadné dopravy
The quality of public transport in the city Prague Brno Ostrava

Dostupnost moderních kancelářských prostor
Availability of modern oµce space Prague Brno Ostrava

Image města (z pohledu investora)
Image of the city (in the opinion of investors) Prague Brno Ostrava

Spolupráce s lokálními autoritami
Cooperation with local authorities Ostrava Brno Prague

Konkurence na lokálním trhu
Competition on local market Ostrava Brno Prague

Brno

Prague Ostrava

10%

22%

55%

DYNAMICKÉ MĚSTO  
S POTENCIÁLEM RŮSTU
PULSATING PLACE 
FOR YOUR BUSINESS
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PROGRAM POHO 2030

POHO PARKPROGRAMME POHO 2030 
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Pohornickou krajinou, zkráceně POHO, nazýváme transformační program pro 
území o celkové rozloze 62 km2 mezi městy Havířovem, Karvinou a Orlovou 
v blízkosti polských a slovenských hranic. Vybraná strategická místa v POHO 
představují jedinečnou investiční příležitost v centru jednoho z nejhustěji 
zalidněných českých regionů, s výbornou dopravní dostupností a dostatkem 
kvalifikované pracovní síly. Již nyní jsou v území řešeny projekty od nově 
vznikajících startupů po investice z oblasti energetiky nebo využití vodíku.

The post-mining landscape programme, mostly known under its Czech 
abbreviation name POHO, is a transformation programme for an area near the 
Polish and Slovak borders. This area gives a total of 62 sq km and has been 
impacted by coal mining for centuries. Selected strategic locations in POHO 
represent a unique investment opportunity in the centre of one of the most 
densely populated Czech regions, with excellent transport accessibility and a 
suµcient supply of skilled labour. Projects, from newly emerging start-ups to 
investments in the field of energy or the use of hydrogen, are already being 
worked on in the area.

Jedná se o strategický projekt transformace dolu Gabriela, který 
z bývalého důlního komplexu vytvoří vstupní bránu do budoucí 
pohornické krajiny.

Ve spolupráci s architekty byla vypracovaná studie, která představuje 
prostorovou vizi a program možného rozvoje na základě domácích 
i zahraničních zkušeností.

This is a strategic project for the transformation of the Gabriela 
mine. It will turn the former mining complex into a gateway to the 
future of the post-mining landscape. 

In collaboration with architects, a study has been prepared. It 
presents a vision of the project and a programme of possible 
development based on domestic and foreign experience. 

POHO 2030 MÁ BÝT MÍSTEM 
POHO 2030 SHOULD BE A PLACE FOR

Investic a inovací 
Investment and Innovation
 
Kreativních řešení 
Creative Solutions 

Pro život 
Life

VIZE 
THE VISION

Areál by se měl nově transformovat do podoby tzv. POHO Parku, který 
bude stavět na historickém odkazu a vytvoří nové přirozené centrum. 
Zároveň bude sloužit jako inspirativní místo pro veřejnost a nabídne mix 
volnočasových aktivit, vzdělávání, ale také místo pro práci a technolo-
gické zázemí.

570 mil. EUR je alokováno na všechny připravované transformační 
projekty v POHO.

The area should be newly transformed into the so-called POHO Park, 
which will be based on the historical heritage and create a new natural 
centre. At the same time, it will serve as an inspiring place for the public 
and will o�er a mix of leisure activities, education opportunities as well 
as a place for work and technological background.

570 million euros is allocated to all planned transformation projects 
of POHO.



KLÍČOVÍ PARTNEŘI ROZVOJE 
PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOSTI 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KEY PARTNERS IN THE BUSINESS 
AND EMPLOYMENT DEVELOPMENT 
OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
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MORAVSKOSLEZSKÉ INVESTICE A DEVELOPMENT (MSID)
MORAVIAN-SILESIAN INVESTMENT AND DEVELOPMENT (MSID) 

Nabídka vhodných lokalit tuzemským a zahraničním investorům

Proposal for convenient locations for domestic 
and foreign investors

Rozvoj aktivit souvisejících s regenerací existujících brownfields

Growth of activities related to the restoration of brownfield sites

Zpracování studií využitelnosti/zastavovacích studií 
průmyslových zón

Processing of urban planning/territory planning 
of industrial zones

Program POHO2030 (Pohornická krajina Karvinska 2030)

Program POHO2030 (Solution of post-mining landscapes 
of Karvina District up to 2030)

Příprava a realizace projektů spojených s regenerací 
a rozvojem území

Setup and implementation of projects related to territorial 
restoration and development

Zahraniční investiční veletrhy a marketingové kampaně

Foreign investment fairs and marketing campaigns

>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>

MORAVSKOSLEZSKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI (MSPAKT)
MORAVIAN-SILESIAN EMPLOYMENT PACT (MSEP)

Analýzy a predikce dostupnosti a struktury pracovních sil

Analysis and forecasting labour force availability and structure

Spolupráce při tvorbě kompetenčních profilů pracovních sil

Collaboration in creating labour force competency profiles

Spolupráce při plánování a realizaci zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců

Collaboration in planning and delivering additional training 
for employees to raise qualification levels

Služby pro firmy v oblasti odborného vzdělávání

Professional training services for companies

Networking firem a škol v oblasti odborného vzdělávání

Networking for companies and schools focusing 
on professional training

MORAVSKOSLEZSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM OSTRAVA (MSIC)
MORAVIAN-SILESIAN INNOVATION CENTRE OSTRAVA (MSIC)

Koordinace a řízení Regionální inovační strategie 
Moravskoslezského kraje

Coordination and management of the Regional Innovation 
Strategy (RIS)

Příprava a realizace programů na podporu rozvoje start-upů, 
začínajících firem, malých a středních firem

Setup and implementation of the support scheme 
for development of start-ups and SMEs 
(Small and Medium-Sized Enterprise)

Individualizované služby pro start-upy, začínající firmy, 
malé a střední firmy

Individual services for start-ups, newly established companies 

and SMEs

Rozvoj sdílených laboratoří průmyslového VaV

Development of shared industrial R&D laboratories  

Pronájem kancelářských a laboratorních ploch 
pro technologické firmy

Lease of oµce and laboratory space for tech firms

Networking, matchmaking v oblasti průmyslového výzkumu, 
vývoje a inovací

Networking, matchmaking in industrial research, 
development and innovation

www.msid.cz

www.ms-ic.cz

www.mspakt.cz 
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ÚSPĚŠNÍ INVESTOŘI 

SUCCESSFUL INVESTORS



Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Země původu firmy: Korejská republika

Country of origin: Republic of Korea

Největší jednorázová zahraniční investice v Česku v hodnotě 
1,2 mld. EUR, výrobní kapacita závodu činí až 350 000 vozů 
ročně. 

The largest single foreign investment in the Czech Republic (1.2 billion 

EUR), the Hyundai factory can produce up to 350 000 vehicles per 
year.

TietoEVRY Czech s.r.o.

Země původu firmy: Finsko

Country of origin: Finland

Tieto je největší skandinávská IT společnost a ve své pobočce 
v centru Ostravy zaměstnává více než 2500 zaměstnanců.

Tieto is the largest Scandinavian IT company, and its office 
in central Ostrava has over 2500 employees.

OKIN BPS, a.s.

Země původu firmy: Česká republika

Country of origin: Czech Republic

Globální poskytovatel sdílených služeb pro podniky.

Global provider of shared business services.

Brose CZ spol. s r.o.

Země původu firmy: Německo

Country of origin: Germany

Výroba komponentů pro přední světové automobilky (Audi, 
BMW, Mercedes-benz, Jaguar atd.). 

Manufacturer and supplier of components for the automo-

tive industry (Audi, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar etc.).

TATRA TRUCKS a.s.

Země původu firmy: Česká republika

Country of origin: Czech Republic

Jedna z nejstarších automobilek na světě s více než 120letou 
tradicí.

One of the oldest automotive companies in the world, 
with over 120 years of tradition.

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

Země původu firmy: Švédsko, Finsko

Country of origin: Sweden, Finland

Pobočka v Ostravě je největší IT centrum společnosti Stora 
Enso. 

The Ostrava branch is Stora Enso’s largest IT centre.

Verizon Czech s.r.o. 

Země původu firmy: USA

Country of origin: USA

Jeden z největších poskytovatelů internetu na světě.

One of the world’s largest internet service providers.

AUTOMOBILOV Ý 
PRŮMYSL

IT SEKTOR AUTOMOTIVE 
INDUSTRY

IT SECTOR
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Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Země původu firmy: Nizozemí

Country of origin: The Netherlands

Výroba elektronických součastek pro automotive 
a v oblasti senzorů a aktuátorů. 

Producer of electronic components for the automotive indus-

try, development of sensors and actuators.



HUTNICT VÍSTROJÍRENST VÍ METALLURGYENGINEERING
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BONATRANS GROUP a.s.

Země původu firmy: Česká republika

Country of origin: Czech Republic

Přední výrobce železničních dvojkolí vyváží své produkty 
do více než 80 zemí světa.

A major producer of railway wheelsets, exporting to over 
80 countries worldwide.

FERRIT s.r.o.

Země původu firmy: Česká republika

Country of origin: Czech Republic

Globální výrobce důlních transportních systémů s vlastním 
vývojovým centrem.

Global producer of mine transport systems with its own in-

house development centre.

Shimano Czech Republic, s.r.o.

Země původu firmy: Singapurská republika

Country of origin: Republic of Singapore

Světový výrobce cyklistických komponentů, rybářského vyba-
vení a dalších sortovních potřeb.

Global producer of cycle components, fishing equipment 
and other sports equipment.

Liberty Ostrava a.s.

Země původu firmy: Velká Británie

Country of origin: Great Britain

Roční kapacita výroby je až 3 miliony tun oceli.

Annual production capacity is up to 3 million tonnes of steel.

Bekaert Petrovice s.r.o.

Země původu firmy: Belgie

Country of origin: Belgium

Jedním z hlavních produktů firmy jsou ocelová vlákna Dramix 
4D a 5D pro průmyslové podlahy.

The company’s key products include Dramix 4D and 5D steel 
fibres for industrial flooring.

Alliance Laundry CE s.r.o.

Země původu firmy: USA

Country of origin: USA

Společnost Alliance Laundry působí v Česku od roku 1991 
a byla jednou z prvních zahraničních investic v Moravskoslez-
ském kraji, zaměřuje se na výrobu průmyslové prádelenské 
techniky. 

Alliance Laundry has been operating in the Czech Republic 

since 1991 and the company was one of the first foreign 

investors to move into the Moravian-Silesian Region, focused 
on production of industrial laundry equipment.

Siemens s.r.o. 

Země původu firmy: Německo

Country of origin: Germany

Výroba a vývoj elektromotorů pro průmyslu 4.0.

Development and production of electrical motors for Indus-
try 4.0.

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Země původu firmy: Česká republika

Country of origin: Czech Republic

Největší výrobce oceli v Česku, tradice výroby už od roku 
1839 a export produktů do více než 60 zemí všech světadílů.

The largest steel producer in the Czech Republic, with a tradi-

tion dating back to 1839, the company exports its products to 
over 60 countries worldwide.



CHEMICKÝ 
PRŮMYSL

CHEMICALS
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CHRISTEYNS s.r.o.

Země původu firmy: Belgie

Country of origin: Belgium

Výrobce a dodavatel pracích, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků pro prádelny, potravinářský průmysl, kuchyně a úklid.

Producer and supplier of laundering, washing, cleaning and dis-

infectant chemicals for laundries, food production, kitchens and 
cleaning use.

BOCHEMIE a.s. 

Země původu firmy: Česká republika

Country of origin: Czech Republic

Jeden z nejsilnějších středoevropských výrobců chemikálií 
a dezinfekčních prostředků.

One of Central Europe’s leading producers of special chemi-
cals and disinfectants.

Lenzing Biocel Paskov a.s.

Země původu firmy: Rakousko

Country of origin: Austria

V moderní biorafinérii Lenzing Biocel Paskov se zodpovědným 
ekologickým postupem vyrábí více než jedna čtvrtina buničiny, 
která se dále zpracovává na vlákna v rámci skupiny Lenzing.

The modern Lenzing Biocel Paskov biorefinery applies environ-
mentally responsible methods to make more than a quarter of 
the wood pulp produced by the Lenzing group. The pulp is then 
further processed into fibres at other Lenzing sites.

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Země původu firmy: Maďarsko

Country of origin: Hungary

Firma dodává sortiment výrobků zejména organické, 
ale také anorganické povahy.

The company’s range consists mainly of organic chemicals, 
but it also includes anorganic products.

FARMACIE 
A ZDRAVOTNICT VÍ

PHARMACEUTICALS 
AND HEALTH CARE

STERIWUND spol. s r.o.

Země původu firmy: Česká republika

Country of origin: Czech Republic

Firma se zabývá hlavně výrobou sterilních zdravotních prostředků 
ve vlastních čistých prostorech. Spolupracuje taktéž s řadou 
podniků, kterým balí výrobky ve sterilním prostředí. 

The company’s main focus is on the production of sterile health 
care products in its own clean production facilities. It also works in 
partnership with a range of companies, packing their products in 
a sterile environment.

Teva Czech Industries s.r.o. 

Země původu firmy: Nizozemí

Country of origin: The Netherlands

Jeden z největší výrobců léčiv ve střední Evropě.

One of Central Europe’s largest pharmaceutical producers.

Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.

Země původu firmy: Švédsko

Country of origin: Sweden

Přední světový výrobce produktů pro ošetřování ran, chirurgic-
kých prostředků pro jednorázové použití a poskytovatel služeb 
pro zdravotní sektor.

A leading global producer of single-use surgical devices 
and products for treating wounds, and a major service pro-
vider for the health care sector.

WALMARK, a.s.

Země původu firmy: Velká Británie

Country of origin: Great Britain

V oblasti zdravotní péče se jedná o nejrychleji rostoucí firmu 
ve střední Evropě.

One of Central Europe’s largest pharmaceutical producers.
It is the fastest-growing health care company in Central Europe.
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DASHER Czech Republic a.s.

Země původu firmy: Německo

Country of origin: Germany

Firma představuje špičková, efektivní a na technologiích zalo-
žená logistická řešení.

The company develops and provides top-quality, 
efficient and technology-driven logistics solutions.

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Země původu firmy: Polsko

Country of origin: Poland

Komplexní řešení především velkým průmyslovým podnikům 
ve střední a východní Evropě s důrazem na přepravu těžkých 
komodit – uhlí, oceli, stavebních materiálů nebo produktů 
automobilového, potravinářského a chemického průmyslu.

The company offers comprehensive solutions tailored mainly 
to large industrial customers in Central and Eastern Europe, 
with a particular focus on transporting heavy commodities 
– coal, steel, building materials, and products for the 
automotive, food and chemical industries.

DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Země původu firmy: Švýcarsko

Country of origin: Switzerland

Firma zaměstnává 380 tisíc zaměstnanců ve více než 220 

zemích, ročně DHL doručí přes 1,5 miliardy balíků. 

DHL is the world’s largest logistics provider, employing 
380 000 people in over 220 countries and delivering over 
1.5 billion parcels every year.

SCHENKER spol. s r.o.

Země původu firmy: Rakousko

Country of origin: Austria

Celosvětový poskytovatel integrovaných logistických řešení, 
poskytuje komplexní služby zahrnující mezinárodní a vnitro-
státní silniční a železniční přepravy, služby skladové logistiky, 
letecké 
a námořní přepravy, celní služby, veletržní spedici a další.

The company is a global provider of integrated logistics ser-

vices, offering a complete range of services from internation-
al and domestic road and rail transport to warehouse logis-
tics, air and sea freight, customs services, trade fair services, 
and more.

LOGISTIKA LOGISTICS

Heimstaden Czech s.r.o.

Země původu firmy: Švédsko

Country of origin: Sweden

Největší poskytovatel nájemního bydlení v České republice.

The largest provider of rental housing in the Czech Republic.

Porsche Engineering Services, s.r.o.

Země původu firmy: Německo

Country of origin: Germany

Vývojové centrum v Ostravě se zabývá vývojem softwaru 
v oblasti elektromobility a autonomní jízdy.

The Ostrava development centre specializes in software 
for electro-mobility and self-driving vehicles.

Veolia Energie ČR, a.s.

Země původu firmy: Francie

Country of origin: France

Přední český výrobce a dodavatel tepla a elektrické energie 
v kogeneraci, první nezávislý provozovatel sítě chladu 
na českém trhu.

The Czech Republic’s leading supplier of co-generated heat 
and electricity, and the first independent operator 
of a refrigeration network on the Czech market.

Vyncke s.r.o.

Země původu firmy: Belgie

Country of origin: Belgium

Společnost v oboru energetického strojírenství dodává zdroje 
energie vyrábějící čistou energii z biomasy, a to zejména 
z výrobních odpadů potravinářského a dřevařského průmyslu.

The company supplies energy production technologies 

producing clean energy from biomass, primarily production 
waste from the food and wood industries.

OSTATNÍ OTHERS
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WHAT CAN WE 
OFFER YOU?

AVAIL ABLE 
AREAS

28 29

Název/ Name Rozloha území /
Total area (ha)

Typ nabídky OÁer type Hlavní využití Main use

1. Dukla Industrial Park 11
prodej/
pronájem

sale/lease smíšená výroba
mixed 
production

2.
Vizionářský projekt Slezská Harta
Visionary Project Slezská Harta

105 prodej sale
oblast volnočasových 
aktivit

leisure activities 
areas

3. Tosan Park 68,4
prodej/
pronájem

sale/lease
lehká výroba, skladování, 
logistika

light production, 
storage, logistics

4.
Rozvojový areál Služovice
Development Area Služovice

9
dlouhodobý 
pronájem

long-term 
lease

rekreace, volnočasové 
aktivity, vzdělávání

recreation, 
leisure activities, 
education

5.
Areál bývalých kasáren Palkovická
The Former Palkovická Barracks Complex

26,6
prodej/
pronájem

sale/lease
občanská vybavenost, 
volnočasové aktivity

civic amenities, 
leisure activities

6 Opava Vávrovice 28
prodej/
pronájem

sale/lease lehký průmysl light industry

Ostrava – Praha  350km

Ostrava – Bratislava  200¡km

Ostrava – Vídeň  250¡km

Ostrava – Berlín  400¡km

Ostrava - Varšava  600¡km

OSTRAVA

POLAND

SLOVAKIA

FRÝDEK-MÍSTEK

OPAVA

HAVÍŘOV

HORNÍ 
TOŠANOVICE

MOŠNOV

KRNOV

BRUNTÁL

SLEZSKÁ HARTA

2

Ostrava - Varšava    600¡km

9
6

7

5

3

SLUŽOVICE

5

6

43

1

2

ČESKÝ TĚŠÍN

HORNÍ SUCHÁ

KARVINÁ

NOVÝ JIČÍN
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11 ha

Elektřina:
Kapacita: 7 MW

Electricity:
Capacity: 7 MW

Plyn:
Kapacita: 100 m3/h

Velikost: DN 90

Gas:
Capacity: 100 m3/h

Size: DN 90

Pitná voda:
Kapacita: 15 l/s 

Velikost: DN 150

Drink water:
Capacity: 15 l/s 

Size: DN 150

Kanalizace dešťová: 
Velikost: DN 300

Rainwater drainage: 
Size: DN 300

Kanalizace splašková: 
Velikost: DN 300-600

Sewage: 
Size: DN 300-600

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
TECHNICAL INFRASTRUCTURE

Plocha k dispozici: 11 ha

Available area: 11 ha

Typ nabídky: prodej/pronájem

Offer type: sale/lease

Stav: k okamžitému využití

Condition: available for immediate use

Inženýrské sítě: připraveny

Utility network: completely

Hlavní využití: smíšená výroba

Main use of the area: mixed production

Letiště Leoše Janáčka: 36¡ km

Leoš Janáček Airport Ostrava: 36 ¡km 

Železnice: bezprostřední návaznost

Railway: immediate connection

Dálnice: D1 (16¡ km)

Motorway: D1 (16 ¡km)

Mölnlycke Health Care ProcedurePak

ÚSPĚŠNÍ INVESTOŘI V OKOLÍ

SUCCESSFUL INVESTORS NEARBY

30 31

DUKL A INDUSTRIAL 
PARK

DUKL A INDUSTRIAL 
PARK
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105 ha

105 ha

Available area: 105 ha

Typ nabídky: prodej

O�er type: sale

Stav: 

Condition: available for immediate use

Hlavní využití: 
oblast volnočasových aktivit 

Main use of the area: 
leisure activities areas

Letiště Leoše Janáčka: 

Leoš Janáček Airport Ostrava:   

Železnice: 

Railway: 

Dálnice: 

Motorway: 

VIZIONÁŘSKÝ PROJEKT 
SLEZSKÁ HARTA

SLEZSKÁ HARTA 
VISIONARY PROJECT

32 33
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MOŠNOV

KRNOV

3

SLOVAKIA

2
SLEZSKÁ HARTA

(Leoš Janáček airport), train and car D1 mo-

currently used for production, fish farming, an-
gling and recreation (swimming, water sports, 
cycling) and is also used for emergency flood 
protection.  

potential visitors is not in place near the dam. 

The area has great potential for further de-
velopment of tourism owing to its location 
(near major towns such as Olomouc, Opava 
and Ostrava}, available tourist attractions and 
places of interest (cultural and natural sights, 
etc.) as well as options for leisure activities all 
year round. 

Plots of land and development areas spanning 
over approximately 105 ha have been prepared 
for potential investors in neighbouring munici-
palities (Razová, Roudno, Leskovec nad Morav-
icí, Nová Pláň). The plots are under mixed 
ownership. The municipalities have completed 
studies for the potential use of the land and 
areas, which includes sports and recreational 

(tennis courts, adventure golf, bowling, etc.), 
-

ness centre and others. 

dobře dostupná letecky (letiště Leoše Janač-

-
by, chovu ryb, sportovního rybolovu, rekreace 

slouží jako havarijní protipovodňová ochrana. 

infrastruktura odpovídající nárokům potenciál-
ních návštěvníků. 

-

Olomouc, Opava, Ostrava), nabídce turistic-

-
ho využití volného času. 

-
cích (Razová, Roudno, Leskovec nad Moravicí, 

Obce mají nyní vypracovány studie možných 

sportoviště (tenisové kurty, minigolf, kuželky 
atd.), rybářský areál, jachtklub, restaurace,  

KARVINÁ

<< BRUNTÁL

OSTRAVA >>



68,4 ha

D 48

ŽILINA (SK) >>

<< OSTRAVA, BRNO

TOSAN 
PARK

TOSAN 
PARK

34 35

Elektřina:
Kapacita: 7,15 MW

Napětí: vysoké napětí

Electricity:
Capacity: 7,15 MW

Voltage: high voltage

Plyn:
Kapacita: 3 230-6 000 m3/h

Velikost: DN 225

Gas:
Capacity: 3 230-6 000 m3/h

Size: DN 225

Pitná voda:
Kapacita: 212,2 m3/den

Vlastní vodojem: 200 m3

Drink water:
Capacity: 212,2 m3/den

Independent water tower: 200 m3

Kanalizace dešťová: 
Velikost: DN 300-1 200

Kapacita retenční nádrže: 8 428 m3

Rainwater drainage: 
Size: DN 300-1 200

Retention tank capacity: 8 428 m3

Kanalizace splašková:
Kapacita: 212,2 m3/den 

Kapacita ČOV: 1 500 EO

Sewage:
Capacity: 212,2 m3/den 

Capacity WWTP: 1 500 PE

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
TECHNICAL INFRASTRUCTURE

Plocha k dispozici: 68,4 ha

Available area: 68,4 ha

Typ nabídky: prodej/pronájem

Offer type: sale/lease

Stav: k okamžitému využití s pravomocným 
stavebním povolením pro výstavbu 250 000 m2 
průmyslových hal

Condition: ready for immediate use with valid 
building permit for app. 250 000 sqm of industrial 
facilities

Hlavní využití: lehká výroba, skladování, logistika

Main use of the area: light production, storage, 
logistics

Letiště Leoše Janáčka: 36 ¡km

Leoš Janáček Airport Ostrava: 36 ¡km 

Dálnice: D48 (bezprostřední návaznost)

Motorway: D48 (immediate connection)

Železnice: není nyní k dispozici, ale lze vybudovat

Railway: not available at present but can be brought 
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ROZVOJOV Ý AREÁL 
SLUŽOVICE

DEVELOPMENT AREA 
SLUŽOVICE

36 37

Plocha k dispozici: 9 ha

Available area: 9 ha

Typ nabídky: dlouhodobý pronájem (např. 30 let)

Offer type: long-term lease (e.g. 30 years)

Stav: k okamžitému využití

Condition: available for immediate use

Inženýrské sítě: připraveny

Utility network: completely

Hlavní využití: rekreace, volnočasové aktivity,  
vzdělávání

Main use of the area: recreation, leisure activities, 
education

Letiště Leoše Janáčka: 58 ¡km

Leoš Janáček Airport Ostrava: 58 ¡km 

Železnice: 10 ¡km

Railway: 10 ¡km

Dálnice: 36 ¡km (D1)

Motorway: 36 ¡km (D1)

Služovická kasárna o celkové rozloze 15 ha 
byla postupně budována v 60. letech 20. století,  
a to za účelem protivzdušné obrany území. 
Areál je v současnosti rozdělen do tří částí, 
přičemž nevyužitá část tvoří cca 9 ha. 

Obec Služovice hledá investora, který dokáže 
využít potenciál dané lokality jako místa pro 
aktivní trávení volného času. K dispozici je 
již zpracovaná zastavovací studie zahrnující 
výstavbu pivovaru s penzionem, rozhledny, 
minizoo nebo netradičních prvků pro 
volnočasovou zábavu. Vzhledem k charakteru 
areálu se nabízí také možnost vytvoření 
edukativně-zábavného interaktivního centra 
s armádní či válečnou tématikou. Podobný 
areál s volnočasovým využitím v širokém okolí 
neexistuje a nabízí tak možnost vytvoření 
vyhledávaného turistického cíle. 

The Služovice barracks (covering a 15-hectare 
site) were built during the 1960s and were 
used as an air defence base. Today the site is 
divided into three parts; the currently unused 
part of the site covers around 9 ha. 

The municipality of Služovice is seeking an 
investor able to harness the potential of the 
site as an active leisure destination. A study 
for the potential development of the site is 
available; the study has identified possible 
future projects including the creation of 
a brewery with a hotel, a viewing tower, 
a mini zoo, or various leisure facilities.  
The history of the site would make it ideal 
for an interactive museum/education centre 
with a military theme. There is no similar site 
in the local area with such strong potential 
for development, so the former barracks 
complex o�ers a unique opportunity to create 
a popular tourist destination.
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AREÁL BÝ VALÝCH 
KASÁREN PALKOVICKÁ

THE FORMER PALKOVICKÁ 
BARRACKS COMPLEX

38 39

Plocha k dispozici: 26,6 ha

Available area: 26,6 ha

Typ nabídky: prodej/pronájem

Offer type: sale/lease 

Stav: plocha je k dispozici 

Condition: available for immediate use

Hlavní využití: občanská vybavenost, 
volnočasové aktivity

Main use of the area: civic amenities, 
leisure activities

Letiště Leoše Janáčka: 23 ¡km

Leoš Janáček Airport Ostrava: 23 ¡km 

Železnice: 4 ¡km

Railway: 4 ¡km

Dálnice: 4 ¡km (D48), 3¡ km (D56)

Motorways: 4 ¡km (D48), 3¡ km (D56)

Areál bývalých kasáren Palkovická se nachází při 
jihovýchodním okraji Statutárního města Frýdek – 
Místek, mezi místní částí Místek a obcí Palkovice, 
necelých 20 ¡km od města Ostravy. Lokalita se 
rozprostírá na ploše 26,6 ha. Jedná se o pozemek 
v obecním vlastnictví, který je částečně zastavěn. 

Areál je z velké části zalesněn a je součástí lesních 
pozemků o celkové rozloze cca 150 ha.  
Území je rovinaté bez větších terénních zlomů. 
Vzhledem k jeho původnímu využití jako vojenský 
prostor je areál v relativně dobrém stavu, který 
vytváří předpoklady pro další rozvoj. Areál bývalých 
kasáren disponuje napojením na stávající inženýrské 
sítě. Dopravní dostupnost je dobrá, příjezd 
do areálu je možný po současné trase nebo je 
možné vybudovat nový příjezd ze západní strany. 
Do budoucna se počítá s využitím areálu pro 
občanské vybavení, tělovýchovu a sport nebo pro 
rozvoj drobné a řemeslné výroby, popř. kombinace 
zmíněných funkcí. V části areálu by mělo vzniknout 
středisko správy a údržby dálnice D48 a areálu 
Dálničního oddělení Policie České republiky.

The former Palkovická barracks site is located  
on the south-eastern edge of the city  
of Frýdek-Místek, between Místek and the village 
of Palkovice, less than 20¡km from Ostrava.  
The site covers an area of 26.6 ha and is owned 
by the municipality. 

Buildings occupy some of the site, but most of it is 
wooded, forming part of a forested area of 150 ha.  
The terrain is even, without steep slopes. In view 
 of its former use, it is still in relatively good 
condition, making it ideal for future development. 
The site is connected to existing utilities networks. 
It o�ers excellent accessibility, either via  
the existing road or following the construction  
of a new access route from the west. Future uses 
of the site include civic amenities, sports facilities, 
or small-scale manufacturing and trades  
(or a combination of these uses).
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OPAVA VÁVROVICE
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Plocha k dispozici: 28 ha

Available area: 28 ha

Typ nabídky: prodej/pronájem

Offer type: sale/lease 

Stav: k okamžitému využití 

Condition: available for immediate use

Inženýrské sítě: na hranici pozemku

Utility network: on the edge of the site 

Hlavní využití: lehký průmysl

Main use of the area: light industry

Letiště Leoše Janáčka: 50 ¡km

Leoš Janáček Airport Ostrava: 50 ¡km 

Železnice: v bezprostřední blízkosti 

Railway: immediate connection

Dálnice: D1 (40 km)

Motorways: D1 (40 km)
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28ha

Elektřina:
Kapacita: 2 distribuční trafostanice v blízkos-
ti pozemku s kapacitou 22/0,4 kV

Electricity:
Capacity: 2 transformer stations with capa-
city of 22/0,4 kV are near the site

Plyn:
Kapacita: DN 300

Gas:
Capacity: DN 300h 

Mondelez CR Biscuit Production s.r.o.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
TECHNICAL INFRASTRUCTURE

ÚSPĚŠNÍ INVESTOŘI V OKOLÍ 
SUCCESSFUL INVESTORS NEARBY
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INVESTMENT OPPORTUNITIES  
IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION

WWW.
INVEST-MSR.COM/

EN

WWW.
POHO2030.CZ/

EN

T H E  P O S T - M I N I N G  L A N D S C A P E
O F  T H E  K A R V I N A  R E G I O N



KONTAKT / CONTACT
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