
Venkovská podnikatelská zóna Třanovice

Projekt venkovské podnikatelské zóny v Třanovicích před-
stavuje úspěšný příklad mnohostranně výhodné spolu-
práce aktérů veřejného, soukromého a neziskového sek-
toru. Obci Třanovice se podařilo vdechnout nový život
areálu opuštěného státního statku, podnikatelé zde našli
kvalitní zázemí pro rozvoj svých investičních aktivit. 

Výchozí situace přitom zdaleka nebyla jednoduchá. 
V polovině devadesátých let dvacátého století se areál
bývalého státního statku nacházel v kritické situaci,
po desetiletích socialistického hospodaření a ne-
úspěšné privatizaci byl částečně rozkraden, mnoho-
násobně zastaven a nakonec zůstal v chátrajícím
stavu a bez jakýchkoliv zaměstnanců. Ztráta pra-
covních příležitostí v zemědělském sektoru 
i v transformující se ostravské průmyslové oblasti
se projevovala neustále rostoucí nezaměstna-
ností a poklesem životní úrovně části obyvatel
regionu. Za této situace se Obec Třanovice roz-
hodla do celého procesu aktivně vstoupit.  
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Prvním
obtížným a značně

riskantním úkolem bylo 
majetkové a právní vypořádání areálu.

Následovala rekonstrukce a dostavba sítí dopravní
a technické infrastruktury. V další fázi realizovaly podnikatel-

ské subjekty rekonstrukce a novostavby objektů, které posléze získaly
do vlastnictví. Významnou roli v celém projektu sehrála Obcí Třanovice založená

společnost Třanovice služby, o.p.s., která zpracovala pro mnohé z těchto akcí úspěšné
žádosti o dotace z národních i „evropských“ dotačních zdrojů a organizačně i personálně zajistila

technickou pomoc při přípravě projektů a realizaci stavebních prací.



Výsledkem projektu je v současné době (jeho realiza-
ce stále pokračuje) z velké části revitalizovaný areál
bývalého kapacitně předimenzovaného zemědělského
statku do životaschopné podnikatelské zóny. Ke konci
roku 2005 v tomto areálu vyvíjelo činnost 23 subjektů,
které zaměstnávaly 318 zaměstnanců. Pozoruhodná je
vysoká efektivita vynaložených prostředků na vytvoře-
ní pracovních míst (0,719 mil. Kč na jedno nové pra-
covní místo oproti 1,200 mil Kč, které uvádějí centrál-
ní orgány státní správy při své politice regionálního
rozvoje). 
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V souvislosti s rozvojem podnikání v zóně se podařilo, 
při minimálním záboru volné půdy, zásadním způsobem obrátit 
vývoj míry nezaměstnanosti v obci a jeho okolí, diverzifikovat místní hospodářství, 
odvrátit hrozící vznik ekologických zátěží a zatraktivnit obec pro místní obyvatele a investory.


