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Průmyslová zóna Baliny  

ve městě nabitém energií 

 „Lidé, kteří se ve světě neztratí, jsou lidé, kteří zvednou hlavu  

a rozhlédnou se po tom, co chtějí. A když to nenajdou, vytvoří to.“ 
 

(George Bernard Shaw) 

 

 „Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti“.  
       

(Tomáš Baťa) 
 
 

 



Geografické umístění Třince - Evropa 

Česko 

Polsko 

Slovensko 



                     Historie Třince 
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První zmínka o Třinci 

Třinec součástí Těšínské komory 

železnice 

Třinec připojen k ČSR 

Založení TŽ 

Povýšení Třince na město 
36 tisíc obyvatel 

1444 1799 1839 1871 1920 

1931 2000 





MĚSTO TŘINEC 
rozvojový plán 

redukce nezaměstnanosti 
 

ŽELEZÁRNY TŘINEC  
racionalizace 

redukce pracovních míst 

Založení nové průmyslové zóny 

PPP – Public Private Partnership 

Partnerství soukromého a veřejného sektoru 



Vítejte v průmyslové zóně Baliny 
Jedná se o 100 % využitý brownfield. Průmyslová 

zóna byla koncipována jako společný projekt města 

Třince a Třineckých železáren, a.s. s využitím státní 

finanční podpory - princip PPP (Partnerství 

soukromého a veřejného sektoru). Vlastníkem zóny, 

investorem a příjemcem státních dotací za finanční 

účasti Třineckých železáren je město Třinec.  



Výhody zóny 
 

~  výhodná  poloha:  blízkost  státních  hranic  s  Polskem  a  Slovenskem 
 

~  sousedství  silné  průmyslové  společnosti 
 

~  umístění  automobilky  Hyundai  v  Nošovicích 
 

~  přirozená  spádová  oblast 
 

~  řešení  dopravní  dostupnosti 
 

~  atraktivní  možnosti  rekreace  v  Moravskoslezských  Beskydech 
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Baliny před 17 lety 



TŘINEC – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA 
ROZVOJOVÝ PLÁN 

GUTTEKUNST - FEDERN 
Výroba – 5 000 kg/rok 
Zaměstnanci – 50 
Výrobky – pružiny 



Odlehčení stávající silnici I/11 do doby ukončení výstavby 
přeložky – I. etapa 

Celkový pohled na průmyslovou zónu BALINY 

Objekt celnice Mimoúrovňové křížení BALINY 
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Celkový pohled na průmyslovou zónu dnes 



14 



Vesuvius Solar Crucible, s.r.o. 
~ produkce speciální keramiky pro tavení velmi čistého křemíku do ingotů a následné vyžití pro 

výrobu solárních panelů 
 

~ počet zaměstnanců: 102 

 



Kern, s.r.o. 
~ výroba speciálních drátů, převážně pro gumárenský průmysl 
 

~ počet zaměstnanců: 86 



BZN, s.r.o. 
~ výroba nákladních jednonápravových návěsů v různých variantách 

 

~ výroba komponentů pro firmu Vesuvius ČR a Vesuvius Solar Crucible, s. r. o. 
 

~ počet zaměstnanců: 14 

 



JAP trading, s.r.o. 
~   orientuje se hlavně na použití uhlíkových a grafitových výrobků, žáruvzdorných 

vyzdívek z magnezitu a dolomitu, izolačních vláknitých vyzdívek, dodávek hutních  

a slévárenských materiálů 

 

~ počet zaměstnanců: 86 

 

 

 



SPED-EX Třinec s.r.o. 
~   zajišťuje všechny potřeby společností ve skupině - JAP TRADING, s.r.o. a  

     IZOTECHNIK s.r.o. v celních, skladových a spedičně logistických službách 
 

~ počet zaměstnanců: 20 

 

 

 



Ergon – chráněná dílna 

~ zaměstnává osoby se zdravotním postižením, zabývá se montáží zahradního a 

malozemědělského nábytku 
 

~ počet zaměstnanců: 164 



DONGWON CZ s.r.o. 
 
~ subdodavatel automobilky Hyundai 

 

~ výrobní program je zaměřen na dveřní rámy, dveřní tlumicí tyče, nosníky 

palubních desek 
 

~ počet zaměstnanců: 692 



Daechang Seat s.r.o. 

~ výrobce komponentů pro automobilový průmysl 
 

~ hlavním výrobním programem jsou rámy automobilových sedaček 
 

~ počet zaměstnanců: 500 



Vliv zdrojů na znečištění ovzduší v rámci 
Moravskoslezského kraje 

Vytápění domácností Doprava 
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Zdroj: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 



Přeložka silnice I/68 a I/11 
Třanovice – Nebory – Oldřichovice - Bystřice 
 

 Délka jednotlivých úseků:      
 

 Třanovice – Nebory  5 400 m 

 Nebory – Oldřichovice 4 860 m 

 Oldřichovice – Bystřice 6 239 m 
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Září 2017 dokončení obchvatu Třince 

Dopravní spojení se Slovenskem  
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Chytrá a čistá mobilita 

Třinec lídrem  
v čisté mobilitě  

v regionu 

Partnerství & spolupráce 

Cíl: 
- Rozšiřovat vlastní možnosti 
- Zvýšit povědomí občanů 
- Snazší cesta k prostředkům EU 
- Tlak na koordinovanost a řešení 

centrálně 



Nezačínáme od nuly   I   železniční doprava 
 

Chytrá a čistá 
mobilita 

 



Nezačínáme od nuly   I   cyklodoprava 



ELEKTROMOBILITA 

• Elektrokola  
 

• Elektromobily 
 

• Elektrobusy 
 

• Dobíjecí stanice 

CO PROČ 
• Regulace emisí CO2 

 

• Bezpečnost dodávek 
 

• Přístup zákazníků 
 

• Připravenost dodavatelů 

- dynamický rozvoj 



EMOBILITA V MHD 
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ELEKTROMOBIL 

Město Třinec vstoupilo  
do pilotního projektu 

24.03.2014. 



 
Zajištění dopravní 
obslužnosti elektrobusy 

Elektromobilita 

Vybudování dobíjecích 
míst pro elektrobusy 

Síť přestupních 
dopravních terminálů, 
chytrých zastávek 
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DĚKUJI ZA POZORNOST  
A NA SHLEDANOU V TŘINCI 
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