
Investiční příležitosti
v Karlovarském kraji

28. 8. 2014



Česká republika



Karlovarský kraj



Proč Karlovarský kraj?
• Území s průmyslovou tradicí
• Strategické umístění na rozvojové ose  Ústí nad 

Labem – Chomutov – Karlovy Vary – Cheb – 
SRN, (Bavorsko a Sasko)

• Mladá a flexibilní pracovní síla, rozvinuté střední 
školství 

• Územní připravenost v územně plánovacích 
dokumentacích všech stupňů

• Vhodná dopravní a technická infrastruktura



PZ Karlovarského kraje
• PZ Cheb
• PZ Aš
• PZ Ostrov
• PZ Nové Sedlo
• PZ Nová Role
• PZ Přátelství-Silvestr
• PZ Staré Sedlo



Průmyslová Zóna Cheb

• Celková rozloha – 35 ha +  
rozšíření o 25 ha

• Pozemky ve vlastnictví města 
Cheb + Panattoni park

• Playmobil, Apt Cheb, JSP, HF-
Czechforge, Schneeberger

• fDi Intelligence zařadil mezi Top 
10 východoevropských měst s 
nejlepší podporou investic

• bezprostřední blízkost 
rychlostního obchvatu, jen 8 
kilometrů od hraničního přechodu 
do SRN Pomezí/Schirnding



Hospodářský park Aš

• Celková rozloha 108 ha
• Těsná blízkost dálnice A93
• Inženýrské sítě na hranici 

areálu – spíše lehký průmysl či 
služby bez negativního vlivu na 
ŽP

• Část pozemků je 
charakterizována jako smíšená 
zóna s možností bytové 
výstavby



Průmyslová Zóna Ostrov

• Celkem 30 ha, aktuálně 
volných 6,5 ha

• Výborné dopravní 
napojení

• Střední průmyslová škola 
se zaměřením na 
strojírenství, 
elektrotechniku a 
dopravu



Průmyslová Zóna Nové Sedlo

• Rozloha – 10 ha
• Zasíťování pozemků pro 

průmyslovou zónu bylo 
zahájeno 02/2011 a bude 
dokončeno 09/2014

• Možné jednání o rozšíření 
PZ – sousední pozemky ve 
vlastnictví SU a.s.



Průmyslová Zóna Nová Role

• Rozloha 5,3 ha
• V roce 2013 

vybudování samostatného 
příjezdu a napojení na 
stávající sítě společnosti 
Thun 1794, a.s., která je 
největším zaměstnavatelem 
na Novorolsku



Průmyslová Zóna Silvestr

• Rozloha 45 ha
• Ve vzdálenosti cca 3 km je 

možné napojení na R/6, v 
blízkosti prochází železniční 
trať Cheb – Chomutov a do 
areálu Přátelství - Silvestr 
jsou zavedeny funkční 
vlečky.

• Vlastníkem SU a.s.



Průmyslová Zóna Staré Sedlo

• Rozloha 123 ha
• Vedena jako lokalita 

strategického významu
• Vlastníkem SU a.s.
• Zájmem je plochu využít až 

po vyčerpání všech 
ostatních průmyslových 
ploch v rámci Sokolovské 
aglomerace, případně pro 
strategického investora



Investiční příležitosti KK

• www.karlovyvary-region.eu

• Představení regionu a jeho 
průmyslových ploch, 
informace o podporách pro 
investory, kontakty

• Jazykové mutace –cz, en, de, 
ru



Krajská hospodářská komora KK
Centrum mezinárodního obchodu KHK Karlovarského kraje 

1. Organizace odborných a informačních seminářů a workshopů 

2. Teritoriální semináře a setkání 

3. Zprostředkování individuálních konzultací (vč. spolupráce s Celním 
úřadem, německými hospodářskými komorami, právními kancelářemi 
apod.)

4. Dvoustranná jednání firem v tuzemsku a v zahraničí

5. Poradenství k podnikání, podnikání na zahraničních trzích, podpůrné 
služby

6. Ostatní služby v oblasti zahraničního obchodu (Vyhledávání českého 
obchodního partnera na základě individuálního požadavku a přesně 
specifikovaných kritérií, Celní a certifikační oddělení, Kontaktní místo pro 
elektronické mýto apod.)  



Komunikace, spolupráce, iniciace,Komunikace, spolupráce, iniciace,
na komoře Vás rádi přivítámena komoře Vás rádi přivítáme

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33

Cheb 350 02

www.khkkk.cz
Tel: 354 426 138

Email : info@khkkk.cz 
 



Děkuji za pozornost

PaedDr. Josef Novotný
Hejtman Karlovarského kraje
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