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1. ÚVOD

Obsahem této části 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov je 
zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území ve vzájemných souvislostech. V rozboru
udržitelného rozvoje území je provedeno shrnutí získaných dílčích poznatků z části B –
Podklady pro RURÚ a to formou jednotlivým SWOT analýz tematických okruhů 
prostřednictvím jejich setřídění k třem hlavním pilířům udržitelného rozvoje. Jde o sestavení 
souhrnné SWOT analýzy a závěrečné vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro 
zajištění udržitelného rozvoje území ORP Havířov.

Jde tedy o aktualizaci shromážděných a setříděných dostupných podkladů do podoby 
dokumentace, která stanoví podmínky udržitelného rozvoje a určí problémy k řešení 
v územně plánovacích dokumentacích všech obcí v ORP Havířov. Stavební zákon ukládá 
povinnost pravidelné aktualizace ÚAP v dvouletém cyklu. Zpracováním ÚAP ORP 
Havířov 2016 se tento nástroj územní plánování stává již opravdu permanentní činností, 
která průběžně sleduje podmínky a předpoklady územního rozvoje. Ty jsou následně 
promítnuty do pořizované územně plánovací dokumentace v podobě požadavků na jejich 
změny. 

V kontextu 3. úplné aktualizace 2014 byly opět provedeny zevrubné analýzy všech podmínek 
a předpokladů, které ovlivňují územní rozvoj, jejich vyhodnocení z hlediska udržitelného 
rozvoje vzhledem k vyváženosti sociálního, ekonomického a environmentálního působení a
určení požadavků a problémů k řešení v ÚPD jednotlivých obcí ORP Havířov. Nejde tedy o 
vytváření nové dokumentace, ale o pochopení příčinných souvislostí měnících se v čase a 
jejich průmět do aktualizovaného dokumentu tak, aby ve svých zásadách odrážel
aktuální rozvojovou problematiku správního území ORP Havířov. Tímto postupem je 
možné dosáhnout maximální kontinuitu územně plánovací činnosti a zajistit její aktuálnost 
vůči měnícím se podmínkám v čase.

Aktualizace této části územně analytických podkladů vychází z textu a struktury 3.úplné 
aktualizace RURÚ 2014, kterou zpracovala společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a 
regionů, s.r.o. Švabinského 1749/19, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 28576217, tel.:
+420 595 136 023, http://rozvoj-obce.cz/, e-mail: info@rozvoj-obce.cz.

Přístup ke zpracování rozboru udržitelného rozvoje území jako součástí územně analytických 
podkladů vychází z certifikované metodiky (osvědčení vydáno 22. 10. 2013) zpracované 
pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci projektu Technologické agentury ČR 
č. TB010MMR028 s názvem Udržitelný rozvoj v územním plánování zpracovaného 
společnostmi PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a Atelier T-plan, s.r.o.

mailto:info@rozvoj-obce.cz
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2. POPIS	ÚZEMÍ	A	ŠIRŠÍ	VZTAHY

2.1. Základní	charakteristika	území

Správní obvod ORP Havířov je tvořen 5 obcemi, z nichž jen Havířov má status statutárního 
města. Podrobný popis správního obvodu ORP Havířov je součástí textové části B. Podklady 
pro RURÚ, úvodní části A, kapitoly 1 -  Vymezení řešeného území.

Správní obvod  ORP Havířov

Zdroj dat: Datový model, UAP 2016

Svou rozlohou, která činí 8 817,9 ha, se řadí ORP Havířov mezi jedno z nejmenších 
v Moravskoslezském kraji. Rozloha jednotlivých obcí je uvedena v tabulce níže. 

Výměra obcí SO ORP Havířov
Obec Výměra [ha] Podíl výměry obce [%]

Albrechtice 1 268,8 14,4

Havířov 3 207,6 36,3

Horní Bludovice 898,7 10,2

Horní Suchá 979,6 11,1

Těrlicko 2 465,0 28,0

Celkem 8 819,6 100,0

Zdroj dat: Datový model, UAP 2016
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Nejvyšší počet obyvatel v rámci SO ORP Havířov má samotné město Havířov. Přibližná 
hustota obyvatel pro celý správní obvod ORP Havířov k 31.12.2015 byla 1 029 obyv/km2.

Průměrná hustota osídlení SO ORP Havířov k 31.12.2015

Obec Výměra [ha]
Počet obyvatel k 

31.12.2015
Průměrná hustota osídlení 

na km
2

Albrechtice 1 268,80 3 948 311,2

Havířov 3 207,60 74 101 2310,2

Horní Bludovice 898,7 2 313 257,4

Horní Suchá 979,6 4 537 463,2

Těrlicko 2 465,00 4 372 177,4

Celkem ORP 8 819,6 89 271 1012,2

Zdroj dat: ČSÚ, září 2016

Od doby pořízení prvních ÚAP v roce 2008 nedošlo ke změně ve vymezení katastrálních 
území jednotlivých obcí, nezměnila se tedy ani jejich výměra či podíl výměru daných obcí na 
celém území SO ORP.

2.2.	Širší	vztahy	a	nadřazené	dokumenty

Širší	vztahy

SO ORP Havířov leží na severovýchodě České republiky, v okrese Karviná a je součástí 
Ostravské aglomerace. Sousedí s dalšími pěti SO ORP Moravskoslezského kraje, a to s SO 
ORP Český Těšín, Frýdek-Místek, Ostrava, Orlová a Karviná.
Přes území prochází nejdelší silnice I. třídy v republice, která je označována jako silnice I/11. 
Silnice I/11 je důležitou tepnou spojující města Poděbrady, Hradec Králové, Šumperk, Opava, 
Ostrava až k hranicím se Slovenskem.
Správním obvodem je vedena celostátní železniční trať, která spojuje Ostravu s Havířovem 
a končí v Českém Těšíně, kde se napojuje na 3. tranzitní koridor.

Nadřazené	dokumenty

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1, byla vládou projednána 
a schválena dne 15. dubna 2015 pod usnesením č. 276.
Zařazení ORP Havířov v rámci tohoto nástroje územního plánování je podrobně zpracováno 
v textové části B. Podklady pro RURÚ, úvodní části A, kapitoly 3 -  Zařazení ORP Havířov 
v rámci PÚR ČR.

Mimo republikové priority územního plánování v obecném měřítku pro zajištění udržitelného 
rozvoje území jsou v Aktualizaci č.1 PÚR ČR definovány úkoly územního plánování 
pro Moravskoslezský kraj, tzn. i pro správní území ORP Havířov:
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Úkoly k řešení vyplývající z Aktualizace č.1 PÚR ČR 2015 s odkazem 
na příslušnou: 

 rozvojovou oblast a rozvojovou osu
 specifickou oblast
 koridor a plochu dopravní infrastruktury
 koridor, plochu a rozvojový záměr technické infrastruktury

Dotčené území

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových 
oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem 
veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových 
osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a republikového 
významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování charakteru 
území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy (OB2 , OS13)

celé ORP Havířov

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být převzaty 
do územně plánovací dokumentace krajů a obcí (OB2 ,OS13)

celé ORP Havířov

Vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu zastavěného 
území (OSB4)

ORP Havířov - severní 
část

Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a 
brownfields za účelem vyhledávání ploch vhodných k využití pro ekonomické aktivity 
a pro rekreaci (SOB4)

ORP Havířov - severní 
část

Koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě, s přihlédnutím k možnosti 
začlenit kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability (SOB4)

ORP Havířov - severní 
část

Chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně 
přístupných zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a 
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny (SOB4)

ORP Havířov - severní 
část

Prověřit možnosti umístění průmyslové zóny o velikosti cca 100 až 200 ha, včetně 
prověření možností využití ploch brownfields (SOB4)

ORP Havířov - severní 
část

Vytvářet v rozsahu možností územního plánování územní podmínky pro zlepšování 
kvality ovzduší se zohledněním programů zlepšování kvality ovzduší (SOB4)

ORP Havířov - severní 
část

Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v 
navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění 
záměru nebo územní rezervou (ŽD9, S6)

Koridor Ostrava-Svinov, 
Havířov, Český Těšín a 

koridor Bohumín, 
Havířov, Třanovice, 
Mosty u Jablunkova, 

hranice ČR/SR

Příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v 
souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území (ŽD9,S6)

Koridor Ostrava-Svinov, 
Havířov, Český Těšín a 

koridor Bohumín, 
Havířov, Třanovice, 
Mosty u Jablunkova, 

hranice ČR/SR
Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v 
navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění 
záměru nebo územní rezervou (E22)

Albrechtice

Politika architektury a stavební kultury ČR

Politika architektury a stavební kultury ČR je strategický dokument s celostátní působností 
schvalovaný usnesením vlády České republiky č. 22 ze dne 14.01.2015.

Tento dokument je podrobněji zpracován v textové části B. Podklady pro RURÚ, úvodní části 
A, kapitoly 4 -  Zohlednění Politiky architektury a stavební kultury ČR.

Definovaná opatření, která by měla vést k naplnění dokumentu, a zodpovědnost je přenesena 
na veřejnou zprávu na úrovni obcí:
Navržené úkoly z Politiky architektury a stavební kultury ČR pro veřejnou správu na 
úrovni obcí:

Dotčené 
území

V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci 
dlouhodobě platnou urbanistickou koncepci vycházející mimo jiné z role sídla v sídelní struktuře, 
z respektování hodnot okolní krajiny, urbanistických hodnot a charakteru prostředí, pestrosti a 
rozmanitosti prostředí, ze sledování bezpečnosti a zdraví obyvatel a ekonomické prosperity.

celé ORP 
Havířov
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Navržené úkoly z Politiky architektury a stavební kultury ČR pro veřejnou správu na 
úrovni obcí:

Dotčené 
území

Při podnětech a návrzích na změnu územního plánu posuzovat ovlivnění stanovené 
urbanistické koncepce.

celé ORP 
Havířov

Při návrhu územních plánů využít především rezervy v rámci zastavěného území (zejména 
přestavbové plochy) a omezit rozrůstání sídel do krajiny a zábory zemědělské půdy, obzvláště v 
nejvyšších třídách ochrany zemědělského půdního fondu. Toto opatření uplatňovat s 
přihlédnutím k lokálním specifikům a aplikovat ho jak pro využití obytné, tak i průmyslové a 
logistické.

celé ORP 
Havířov

V územně analytických podkladech analyzovat dostupnost zařízení veřejné infrastruktury pro 
plochy bydlení. Poznatky o nevyhovující dostupnosti aplikovat při formulaci problémů k řešení v 
příslušných územně plánovacích podkladech a dále zohlednit v územně plánovací dokumentaci. 
Zohlednit spolupráci sídel při využití zařízení občanského vybavení.

celé ORP 
Havířov

V územně plánovací dokumentaci prosazovat polyfunkční využití městských center. Koordinovat 
rozvoj obslužných center nadmístního významu z úrovně kraje.

celé ORP 
Havířov

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství v územně 
analytických podkladech.

celé ORP 
Havířov

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických podkladech promítat do 
zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací.

celé ORP 
Havířov

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat a hierarchizovat systém 
veřejných prostranství v sídlech.

celé ORP 
Havířov

Využívat územní studie pro prověření systémů veřejných prostranství, včetně systémů veřejné 
zeleně, a jejich konkrétního řešení.

celé ORP 
Havířov

Využívat regulační plány pro stabilizaci návrhu parcelace zastavitelných ploch s vymezením 
veřejných prostranství.

celé ORP 
Havířov

Parcelaci zastavitelných ploch řešit na základě komplexního návrhu s vymezením veřejných 
prostranství, nepřipustit jejich využití po částech bez celkové koncepce řešení. Pro schválení 
komplexního návrhu se doporučuje využívat dohody o parcelaci.

celé ORP 
Havířov

Nástroji územního plánování zamezovat vzniku stavebních souborů, které znemožňují 
prostupnost území.

celé ORP 
Havířov

Vypisovat architektonicko-urbanistické soutěže a soutěže o návrh na významná veřejná 
prostranství financovaná z veřejných rozpočtů.

celé ORP 
Havířov

V návrzích veřejných prostranství zajistit jejich komplexní řešení včetně dopravní a technické 
infrastruktury, problematiky veřejné zeleně a její návaznosti na krajinu a způsobu vsakování 
atmosférických srážek a odvodnění zpevněných ploch.

celé ORP 
Havířov

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů obklopujících 
veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality.

celé ORP 
Havířov

Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti.
celé ORP 
Havířov

Zlepšit péči o stávající veřejná prostranství a jejich kultivaci, využívat při tom i účast veřejnosti.
celé ORP 
Havířov

V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i navrhované zástavby.
celé ORP 
Havířov

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu urbanistického popřípadě i 
architektonického charakteru významných lokalit zastavěného území.

celé ORP 
Havířov

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu kompozičních vztahů v zastavěném 
území i v krajině.

celé ORP 
Havířov

Zajistit, aby při výběrových řízeních na územně plánovací a projekční činnosti (včetně zahradně-
krajinářských úprav) byla hlavním kritériem výběru kvalita. Cena za územně plánovací a 
projekční práce nesmí být jediným kritériem.

celé ORP 
Havířov

Při přípravě významných budov financovaných z veřejných rozpočtů se doporučuje přednostně 
využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh.

celé ORP 
Havířov

Zapojovat veřejnost (dospělé i děti, zejména školy) do projektů ovlivňujících veřejný prostor.
celé ORP 
Havířov

Úkoly stanovené tímto dokumentem pro územně analytické podklady byly ve 4. úplné 
aktualizaci ÚAP 2016 z části řešeny v rámci následujících příloh:

 Přílohy č. B.1 - Katalog kulturních a civilizačních hodnot území ORP Havířov 
(aktualizace duben 2016) - Pořizovatel ÚAP Havířov provedl kompletní přehodnocení a 
aktualizaci všech kulturních a civilizačních hodnot, které jsou podkladem pro rozbor 
udržitelného rozvoje území. V katalogu jsou upřesněny a rozpracovány informace o 
stávajících veřejných prostranstvích.
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 Přílohy č. B.2 - Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov (září 2016) -
Pořizovatel ÚAP Havířov provedl kompletní aktualizaci všech environmentálních 
hodnot území, které jsou podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území. V katalogu 
jsou upřesněny a hlouběji rozpracovány informace o příslušných sledovaných jevech 
ÚAP.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydalo Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010, pod č. usn. 16/1426.

Zařazení ORP Havířov v rámci tohoto nástroje územního plánování je podrobně zpracováno 
v textové části B. Podklady pro RURÚ, úvodní části A, kapitoly 5 -  Zohlednění ORP Havířov 
v rámci ZÚR MSK.

Úkoly k řešení vyplývající ze ZÚR MSK
Dotčené 

území
Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu 
včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a 
souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a Polska. 

celé ORP 
Havířov

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu 
včetně územních rezerv a vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních vazeb a 
souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a Polska. 

celé ORP 
Havířov

Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů. 
celé ORP 
Havířov

Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum. 
celé ORP 
Havířov

Nové rozvojové plochy vymezovat o přednostně v lokalitách dříve zastavěných nebo 
devastovaných území (brownfields) a v prolukách stávající zástavby.

celé ORP 
Havířov

Nové rozvojové plochy vymezovat o výhradně se zajištěním dopravního napojení na existující 
nebo plánovanou nadřazenou síť silniční, resp. železniční infrastruktury; mimo stanovená 
záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve zvláště odůvodněných 
případech).

celé ORP 
Havířov

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a vymezit pro tento účel nezbytné 
plochy.

celé ORP 
Havířov

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy veřejných prostranství a veřejné 
zeleně. 

celé ORP 
Havířov

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně návrhu 
zadání první aktualizace ZÚR MSK byla schválena Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje 
dne 5.9.2012, pod č.usn. 25/2512.

V současné době je pořizována Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje – http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-msk-
52182/. Do doby vydání opatření obecné povahy a nabytí účinnosti budou v rámci ÚAP 
zohledňovány pouze ZÚR MSK 2010.

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje 2015

Poslední aktualizace územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje byla provedena 
v roce 2015.

Zařazení ORP Havířov v rámci tohoto nástroje územního plánování je podrobně zpracováno 
v textové části B. Podklady pro RURÚ, úvodní části A, kapitoly 7 -  Zohlednění ORP Havířov 
v rámci ÚAP Moravskoslezského kraje.

http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-msk-52182/
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Z tohoto dokumentu pro území ORP Havířov vzešly následující problémy k řešení v ÚPD 
obcí:

Přehled problémů k řešení v ÚPD podle ÚAP Moravskoslezského kraje 2015

Název s označením problému v ÚAP MSK 2015 Územní vymezení

Střet záměru přeložky silnice v Havířově se zájmy ochrany přírody (EVL 
Natura) a se stávající zástavbou -  (P-D11)

Statutární město Havířov, obec 
Albrechtice, Horní Bludovice, Horní 

Suchá, Těrlicko

Střet záměru plochy KIC se zájmy ochrany přírody (výskyt chráněného 
druhu) – (P-O1)

Severní část obce Horní Suchá
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3. ZJIŠTĚNÍ	A	VYHODNOCENÍ	UDRŽITELNÉHO ROZVOJE	ÚZEMÍ

3.1. Reliéf,	horninové	prostředí	a	geologie

3.1.1. SWOT	analýza
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Nízký výskyt sesuvných území v rámci celého SO 
ORP.

Lokální výskyt sesuvných území zasahujících do 
zastavěného území v katastrálních územích Dolní 
Datyně a Dolní Těrlicko.

Nízké zatížení území radonem.
Výrazné narušení hydrogeologického režimu 
v důsledku důlní činnosti.

Existence významných zásob černého uhlí a 
zemního plynu nadmístního významu.

Vysoký výskyt poddolovaných území a lokalit se 
zátěží po těžbě a zpracování nerostných surovin 
vytvářející omezení pro rozvoj území.

Existence zásob cihlářské suroviny místního 
významu (Havířov).

Závislost celého SO ORP Havířov na dovozu 
stavebních surovin ze vzdálených oblastí.

Obtížně řešitelné střety potenciálních ložisek 
nerostných surovin a pásem ochrany přírody a 
krajiny.

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Revitalizace/asanace území narušených těžbou 
s využitím dotačních programů (Albrechtice, 
Havířov, Horní Suchá) a jejich následné 
polyfunkční využití.

Výstavba v geologicky nevhodných prostředích.

Využití ložisek nerostných surovin pro rozvoj 
regionu a snížení závislosti na surovinách ze 
vzdálených oblastí.

Negativní dopady důlní činnosti na stávající 
stavby.

Využití ložisek plynu vázaného na sloje černého 
uhlí.

Výstup volných důlních plynů s obsahem metanu.

Komplexní revitalizace území dotčeného těžbou 
černého uhlí v prostoru Albrechtice, Havířov a 
Horní Suchá.

Vzhledem k nízké proměnlivosti podmínek, ovlivňujících toto téma, nejsou zaznamenány 
oproti předchozímu stavu v roce 2014 výrazné změny. Díky geografické poloze 
a geologickým poměrů je SO ORP značně ovlivňováno důlní činností a těžkým průmyslem. 

Problémy	k řešení	v rámci územního	plánování

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území (bez grafiky):

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 2016Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

RHP
1

Rekultivace a 
revitalizace území 
poznamenaného těžbou 
a jeho následné využití

Ukončena těžba 
uhlí

Havířov, 
Horní Suchá, 
Albrechtice

Prostřední Suchá, Dolní 
Suchá, Horní Suchá, 

Albrechtice u Českého 
Těšína

trvá

Albrechtice -
trvá, Horní 

Suchá -
průběžně 

realizováno, 
Havířov -

předběžně 
realizováno

RHP
2

Přesná lokalizace 
poddolovaných a 
sesuvných území a 
nutnost určení jejich 
vhodného využití 

Vlivem důlní 
činnosti častá 
přítomnost 
sesuvných jevů.

Havířov, 
Horní Suchá, 
Albrechtice

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Datyně, 

Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína

trvá trvá
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Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

EZ12 Neregistrovaný sesuv
Proveden geologický 
průzkum – aktivní sesuv

Havířov Dolní Datyně
nový 

problém
trvá

EZ18 Neregistrovaný sesuv
Proveden geologický 
průzkum – aktivní sesuv

Havířov Bludovice -
nový 

problém

EZ20 Svahová nestability
Ujíždění svahu na ulici 
Okružní mezi ulicemi 
Opletalova a Petřvaldská

Havířov Šumbark -
nový 

problém

sZL3
3

Plocha přestavby (Dukla) x 
poddolování, OP 
komunikace

Negativní vliv těžby Havířov Dolní Suchá trvá trvá

sZL3
7

Zastavěné území v 
sesuvném území

Negativní ovlivnění vodního 
režimu vlivem výskytu 
sklonitých orných půd

Těrlicko Dolní Těrlicko trvá trvá

sZL4
0

Rozvojové plochy 
nadmístního významu 
zasahují do území 
ovlivněné důlní činností

Střet záměru s limitem 
v území, nutnost řešení 
v nadmístním měřítku

Horní Suchá, 
Karviná, Havířov 

a Orlová

Prostřední 
Suchá, Horní 

Suchá, Karviná 
- Doly

nový 
problém

Horní 
Suchá -

trvá, 
Havířov -

trvá

sZL4
1

Čtyřpruhová silnice 
III/47210 míjí zónu Dukla

střet záměru s limitem v 
území

Havířov Dolní Suchá
nový 

problém
vyřešeno

Odůvodnění:
V oblasti ORP Havířov se nachází velké množství ložisek nerostných surovin, především 
černého uhlí a zemního plynu. Těžba těchto dvou nerostných surovin je klíčová pro rozvoj 
území a pro snížení závislosti na surovinách ze vzdálených oblastí. Ovšem důsledkem 
těžebních činností je poddolování území. I přes tento fakt se na území SO ORP Havířova 
nenachází větší množství sesuvných území. 

3.1.2. Těžba	nerostných	surovin

Na území správního obvodu se nachází ložiska nerostných surovin a to především černého 
uhlí a zemního plynu. Ze sousedního SO ORP Ostrava zasahuje do oblasti i část ložiska 
cihlářských surovin. 

Tato kapitola analyzuje níže uvedené poklady, jejichž podrobnější popis je zpracován
v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, v kapitolách:

Číslo jevu Název jevu

A057 dobývací prostor

A058 chráněné ložiskové území

A059 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

A060 ložisko nerostných surovin

A061 poddolované území

A062 sesuvné území a území jiných geologických rizik

A063 staré důlní dílo

A066 odval, výsypka, odkaliště, halda

Přehled všech hodnot týkajících se nerostných surovin na území v SO ORP Havířov je 
podrobněji zpracován v textové části Příloha B2. Katalog přírodních hodnot území ORP 
Havířov, který je zpracován s aktuálností září 2016.
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Ložiska nerostných surovin a dobývací prostory na území SO ORP Havířov

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

3.1.3. Sesuvná	a	poddolovaná	území

Dalším důsledkem důlní činnosti v SO ORP Havířov je výskyt hald a odvalů a to především 
na severu správního území, jejich rozloha je 38,4 ha. U těchto lokalit je navržena rekultivace 
na les nebo trvalé travnaté porosty. 

Celková výměra plošných poddolovaných v SO ORP Havířov je 1808,7 ha, což odpovídá 
20,5 % jeho rozlohy. Celkový výměra sesuvných území v SO ORP Havířov je 55,2 ha, což je 
0,6 % jeho celkové rozlohy. Poddolované a sesuvné území může představovat omezení pro
rozvoj obcí, například pro výstavbu. Výskyt a rozsah plošných poddolovaných a sesuvných 
území na území ORP Havířov je uveden v následující tabulce.

Výskyt a rozsah plošných poddolovaných (A061) a sesuvných území (A062) v ORP Havířov

Obec Výměra obce [ha] A061 [ha] A061 [%] A062 [ha] A062 [%]

Albrechtice 1 268,8 350,1 27,6 4,6 0,4

Havířov 3 207,6 802,8 25,0 16,7 0,5

Horní Bludovice 898,7 0,0 0,0 4,6 0,5

Horní Suchá 979,6 652,6 66,6 0,0 0,0

Těrlicko 2 465,0 4,0 0,2 29,3 1,2

SO ORP Havířov 8 819,6 1 809,5 20,5 55,2 0,6

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016
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Omezení využití území v důsledku výskytu svahových deformací na rozlohu obcí ORP Havířov a 
v nejbližším okolí 

Zdroj dat: ÚAP MSK 2015

Radonové	riziko
Hlavním zdrojem radonu tedy zůstává geologické podloží. Migrace radonu z místa jeho 
vzniku (horninové prostředí) k povrchu je závislá na řadě klimatických a pedologických 
faktorů. Na území SO ORP se nachází nízká, přechodná až střední kategorie radonového 
indexu z geologického podloží. 

Radonové riziko na území obcí ORP Havířov a v nejbližším okolí

Zdroj dat: ÚAP MSK 2015
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3.2. Vodní	režim

3.2.1. SWOT	analýza
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Poměrně dobré zabezpečení SO ORP Havířov 
proti povodním.

Nízká retenční schopnost v území se 
soustředěnou zástavbou v obci Havířov.

Přirozený charakter vodního toku Lučina, 
vyhlášení přírodní památky Meandry Lučiny
v části protékající obcí Havířov. Přirozený
charakter vodního toku Stonávky na území 
obce Albrechtice a Těrlicko.

Negativní ovlivnění vodního režimu na území obce 
Albrechtice vlivem výskytu sklonitých orných půd.

Většina území je napojena na vodovodní síť 
vodohospodářské soustavy se zajištěnou 
kvalitou pitné vody.

Riziko lokálních povodní z menších toků 
s nedokonalou protipovodňovou ochranou –
Albrechtice, Horní Suchá, Těrlicko.

Vodní útvary povrchové i podzemní vody v celém 
území jsou označeny za rizikové z hlediska 
nebezpečí znečištění.

Úsek významného povodňového rizika v oblasti od 
ústí toku Sušanka po Horní Suchou (kilometráž 0,0 
– 9,3). 

Zatápění problematických oblastí vlivem větších či 
přívalových dešťů (Havířov).

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Realizace hydrotechnických staveb a přírodě 
blízkých opatření určených k zvyšování retence 
vod v krajině a ke snižování povodňových škod  
- na celém území ORP Havířov.

Zhoršování kvality podzemních vod vypouštěním 
koncentrovaných důlních vod. 

Snížení znečištění povrchových a 
podpovrchových vod vznikajícího vypouštěním 
nebezpečných látek a nevhodným 
hospodařením na zemědělských plochách.

Postupné dlouhodobé snižování zásob 
podzemních vod.

Provádění rekonstrukce technických opatření 
na zemědělských půdách v rámci komplexních 
pozemkových úprav - Albrechtice, Havířov, 
Horní Bludovice, Těrlicko.

Klesající retenční schopnost území v důsledku 
vodní eroze, zhoršování odtokových poměrů.

Nepřijetí preventivních protipovodňových opatření, 
neřešení opatření zejména v nedostatečně 
chráněných územích.

Ohrožení významnějších vodních zdrojů s mělce 
podpovrchovou vodou v dlouhých obdobích 
sucha.

Riziko ohrožení Albrechtic, Horních Bludovic a 
Těrlicka lokálními přívalovými dešti a splachy 
z polí v důsledku vysokého podílu orné půdy 
v jejich nejbližším okolí.

Pozn.: zásobování obyvatelstva, jejich napojení na vodovody a kanalizace včetně čištění odpadních vod je 
součástí hodnocení technické infrastruktury.

Odtokový režim na území SO ORP Havířov byl v minulosti značně ovlivněn důlní činností, 
docházelo k tvorbě bezodtokových kotlin. Ke snížení retenční schopností území přispívá 
mimo jiné převážně hustá zástavba a to především v Havířově. Kvalita vod může být 
ovlivněna taky splachy z polí, proto je důležité vhodné hospodaření s technickými opatřeními 
na zemědělských plochách.

Celé území SO ORP je poměrně dobře zabezpečeno proti povodním, menší lokální záplavy 
hrozí pouze z menších toků v obcích Těrlicko, Albrechtice a Horní Suchá. Velký význam pro 
protipovodňovou ochranu má vodní nádrž Těrlicko. U těchto obcí je vhodná budoucí 
realizace protipovodňové ochrany a přírodě blízkých opatření ke zvýšení retenční schopnosti 
krajiny. Přirozený charakter má na území SO ORP Havířov vodní tok Lučina a Stonávka. 
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Problémy	k řešení	v rámci	územního	plánování.

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území – bez grafiky:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

VD1
Znečišťování povrchových i 
podzemních vod u vodního 
toku Stonávka.

Způsobeno nedostatečným 
odkanalizováním rodinných 
domů a objektů individuální 
rekreace do septiků a žump

okrajové části 
obcí 

Albrechtice, 
Těrlicko

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod babí 
horou

trvá trvá

VD2

Ohrožování vodního režimu 
vznikem a rozšiřováním 
krajinných segmentů, které 
jsou devastovány důlními 
vlivy 

Důsledek ukončené těžby uhlí
Havířov, Horní 

Suchá

Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, Šumbark, 
Horní Suchá

trvá
dále 

nesledov
áno

VD3
Hladina záplavového území 
(Q100) zasahuje do 
zastavěného území obcí

Potřeba navrhnout 
protipovodňová opatření 
a nerozšiřovat zastavitelné 
území do záplavového území 
Q100

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, 
Horní Suchá a 

Těrlicko

Bludovice, Dolní 
Datyně, Havířov-

město, Dolní 
Suchá, 

Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou

trvá trvá

Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

UZ3
Problém zatopení centra 
obce při zvláštní povodni

Mimořádná povodeň pod 
vodním dílem Těrlicko

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

trvá trvá

UZ5
Záplavové území ve střetu se 
silnicí I. třídy

Zpracovaná studie ŘSD, nutno 
zapracovat do ÚPD

Havířov
Havířov-město, 

Šumbark
trvá trvá

UZ6
Záplavové území ve střetu s 
dopravním průchodem 
(průjezd) k Šumbarku

Při přívalových deštích 
zaplaven průjezd u malého 
rondelu na Šumbark

Havířov Havířov-město trvá

trvá, 
potvrzeno 
nově od 
MMH-
OKS

UZ13
Zastavitelná plocha x 
záplavové území

Nedostatečná protipovodňová 
ochrana území

Horní Suchá Horní Suchá trvá vyřešeno

UZ22
Potenciální povodňové riziko 
prochází zájmovým územím

Významné povodňové riziko, 
které je stanoveno podle 
Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/60/ES

Horní Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

nový 
problém

vypuštěn
o, dále 

nesledov
áno

UZ23
Potenciální povodňové riziko 
prochází zájmovým územím

Významné povodňové riziko, 
které je stanoveno podle 
Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/60/ES

Horní Suchá, 
Havířov

Horní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, Dolní 
Suchá, Havířov 

- město

nový 
problém

trvá

UZ29
Zatápění oblasti parku na ul. 
U Pošty

Při větších deštích dochází k 
zatápění této oblasti

Havířov
Prostřední 

Suchá
-

nový 
problém

UZ30
Zatápění oblasti u garáží na 
ul. Lidická po ul. Okružní

Vlivem zahlcení propustku pod 
ul. Okružní, mělkým korytem 
toku a jeho vyšší polohou vůči 
okolním pozemkům v 
garážovišti dochází 
nepravidelně, zejména při 
intenzivnějších přívalových 
deštích k zatápění garáží

Havířov Šumbark -
nový 

problém
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Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

UZ31
Zatápění oblasti u garáží na 
ul. Školní

Vzhledem k mělkému korytu s 
malým spádem dochází 
nepravidelně při přívalových 
deštích k zatápění garáží

Havířov Šumbark -
nový 

problém

EZ2
Údolní niva řeky Stonávky je 
v bezprostřední blízkosti 
zastavěného území

Rozšiřování zastavěných a 
zastavitelných území na úkor 
zemědělské půdy, volné krajiny. 
Zasahování do nejcennějších 
zbytků přírodního prostředí 

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

trvá
dále 

nesledov
áno

EZ4
Revitalizace - mlýnský náhon, 
Mezidolní potok, slepé 
rameno Sušanky

Za účelem zvyšování retenční 
a akumulační schopnosti krajiny

Havířov
Havířov-město, 

Bludovice
trvá trvá

EZ19 Protipovodňové opatření

Na hranici s obcí Albrechtice 
prověřit vybudování 
protipovodňového opatření na 
vodním toku Sušanka

Horní Suchá, 
Albrechtice

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

-
nový 

problém

EZ21
Zatápění oblasti v křížení 
komunikace ul. Podolkovická 
a Lesního potoka

Nelze upravit hloubku koryta, 
při přívalových deštích nutno 
hlídat množství naplavenin, 
které ucpávají propustek a 
následně dochází k rozlivu do 
zahrad a sklepů

Havířov
Prostřední 

Suchá
-

nový 
problém

EZ22 Trvalé zamokření lokality

Špatným nebo nedostatečným 
odvodněním je trvale 
zamokřeno území mezi řekou 
Lučinou a Mezidolním potokem 
podél komunikace ul. Mezidolí

Havířov Bludovice -
nový 

problém

sZL28
Zastavitelná plocha zasahuje 
do záplavového území stoleté 
vody

střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá trvá vyřešeno

sZL29
Zastavitelná plocha zasahuje 
do záplavového území stoleté 
vody

střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá trvá vyřešeno

sZL30
Zastavitelná plocha zasahuje 
do záplavového území stoleté 
vody

střet záměru s limitem v území Havířov
Prostřední 

Suchá
trvá vyřešeno

sZL31
Zastavitelná plocha zasahuje 
do záplavového území stoleté 
vody

střet záměru s limitem v území Havířov Havířov-město trvá vyřešeno

sZL42
Záměr silnice I. třídy křižuje 
záplavové území Q100

střet záměru s limitem v území Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou, 

Horní Těrlicko

nový 
problém

trvá

sZL43
Záměr silnice I. třídy křižuje 
záplavové území Q100

střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá
nový 

problém
trvá

sZL46

Střet záměru obce na 
vybudování nové devítileté 
školy a mateřské školy s 
vymezeným záplavovým 
územím a melioracemi

Ve vymezené lokalitě je 
realizován meliorační systém 
za účelem zlepšení úrodnosti 
plochy a zasahuje zde 
záplavové území Q100.

Horní Bludovice Horní Bludovice -
nový 

problém

Odůvodnění:
Předmětem hodnocení vodního režimu na území ORP Havířov je hodnocení kvality 
jednotlivých složek hydrologických podmínek a protipovodňové ochrany, případně 
negativních faktorů, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat stabilitu vodního režimu v území.
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Vodohospodářský význam území ORP Havířov a nejbližšího okolí

Zdroj dat: ÚAP MSK 2015

Tato kapitola se věnuje níže uvedeným jevům, jejichž podrobnější popis je zpracován
v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, v kapitolách:

Číslo jevu Název jevu

A044 vodní zdroj podzemní, povrchové vody; včetně ochranných pásem

A045 chráněná oblast přirozené akumulace vod

A047 vodní útvar povrchových, podzemních vod

A048 vodní nádrž

A049 povodí vodního toku, rozvodnice

A050 záplavové území

A051 aktivní zóna záplavového území

A053 území zvláštní povodně pod vodním dílem

A054 objekt/zařízení protipovodňové ochrany

Přehled všech hodnot vodního režimu na území v SO ORP Havířov je podrobněji zpracován 
v textové části Příloha B2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov, který je 
zpracován s aktuálností září 2016.

3.2.2. Hydrologické	a	hydrogeologické	podmínky

Území SO ORP Havířov patří do základního hydrologického povodí řeky Odry, které je částí 
úmoří Baltského moře. Prochází jím rozvodnice dílčích povodí tří významných vodních toků 
- Lučiny a Stonávky a Sušanka. Mezi významné drobné vodní toky patří Chotěbuzka a 
Venclůvka.

Výměry vodních ploch SO ORP Havířov k 31.12.2015

Obec Výměra obce [ha]
Výměry vodních ploch 

[ha]
Podíl vodních ploch z celkové 

výměry [%]

Albrechtice 1 268,80 37,6 3,0

Havířov 3 207,60 118,9 3,7

Horní Bludovice 898,7 11,7 1,3
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Obec Výměra obce [ha]
Výměry vodních ploch 

[ha]
Podíl vodních ploch z celkové 

výměry [%]

Horní Suchá 979,6 26,6 2,7

Těrlicko 2 465,00 319,4 11,8

Celkem ORP 8 819,6 514,5 5,8

Zdroj dat: ČSÚ, září 2016

Podíl vodních ploch na rozlohu obcí ORP Havířov a v nejbližším okolí k 31.12.2015

Zdroj dat: ÚAP MSK 2015

Vodní	útvar	podzemních vod
Útvary podzemních vod, kterými je dotčeno ORP Havířov jsou zobrazeny na následující 
mapě.

Útvary podzemních vod ORP Havířov a nejbližšího okolí

Zdroj dat: ÚAP MSK 2015
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Vodní	útvar	povrchových	vod
Vodní plochy, nádrže a vodní toky na území SO ORP Havířov jsou zobrazeny na následující 
mapě.

Vodní plochy, nádrže a vodní toky na území SO ORP Havířov

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

3.2.3. Vodní	zdroje	– jejich	význam	a	ochrana

Tato problematika je podrobněji zpracována v textové části Příloha B2. Katalog přírodních 
hodnot území ORP Havířov.

Srážkové	vody	ovlivňující	území
Doplňování zásob podzemní vody je uskutečňováno prostřednictvím atmosférických srážek, 
kdy jejich vsak je často znemožněn značným množstvím zpevněných ploch ve městě a 
srážkové vody jsou tak místo zasakování do horninového prostředí svedeny kanalizací přímo 
do vodních toků. Z hlediska doplňování zásob podzemních vod je zasakování srážkových vod 
jednoznačně pozitivním faktorem, který je zapotřebí podporovat a dále rozšiřovat. Je však 
nutno upozornit na bezprostřední návaznost na horninové prostředí, které k zasakování musí 
být vhodné, tedy dostatečně porézní. Nelze tedy zasakovat srážkové vody v místech 
povrchových výstupů jílovitých nebo skalních hornin bez zvětralinového pokryvu. Rovněž je 
problematické zasakování srážkových vod do komplexu sprašových sedimentů, jejichž 
propustnost se po zavlhčení výrazně snižuje.
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Měsíční územní srážky v Moravskoslezském kraji v období 1/1961 – 9/2016
M

o
ra

v
sk

o
sl

e
z
s
ký

 k
ra

j

rok

měsíc roční 
úhrn1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1961 18 48 46 29 93 137 101 56 22 45 62 65 722

1971 23 55 66 47 64 100 70 98 56 35 82 55 751

1981 39 36 58 31 53 116 115 83 103 98 84 99 916

1991 13 22 16 54 106 114 97 108 57 28 100 65 779

2001 42 44 43 59 94 108 105 98 63 50 58 52 816

2011 30 12 35 57 97 108 179 81 26 45 0 45 721

2012 90 50 28 41 48 110 80 63 75 102 36 32 755

2013 66 59 66 28 112 152 26 58 110 31 42 23 771

2014 31 20 35 58 142 76 108 113 105 55 35 36 814

2015 67 34 52 41 76 51 40 47 42 38 53 17 558

2016 37 89 36 71 64 72 153 68 38 - - - -

Zdroj dat: ČHMÚ - http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky (říjen 2016)

3.2.4. Záplavová	území

Do území SO ORP Havířov zasahují záplavová území stoleté vody Q100 čtyř hlavních vodních 
toků, kterými jsou Chotěbuzka, Lučina, Stonávka a Sušánka. Výměry záplavových území 
jednotlivých periodicit obsahuje následující tabulka.

Záplavová území hlavních vodních toků na správním území ORP Havířov

Obec
Výměra 

obce [ha]
Q005 [ha] Q005 [%] Q20 [ha] Q20 [%] Q100 [ha] Q100 [%]

Albrechtice 1 268,8 17,0 1,3 17,7 1,4 35,9 2,8

Havířov 3 207,6 28,5 0,9 82,0 2,5 131,8 4,1

Horní Bludovice 898,7 7,9 0,9 20,6 2,4 25,2 2,8

Horní Suchá 979,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25,3 2,6

Těrlicko 2 465,0 6,1 0,2 16,8 0,7 59,4 2,4

SO ORP Havířov 8 819,6 59,6 0,7 137,2 1,6 277,7 3,2

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016
Pozn.: Q100 – stoletá voda, Q20 – dvacetiletá voda, Q5 – pětiletá voda

Výskyt záplavových území na hlavních vodních tocích ORP Havířov s periodicitou 100 let na 
sledovaném území znázorňuje následující mapa.

http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky
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Záplavová území hlavních vodních toků s periodicitou 100 let na území ORP Havířov

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

Rozsah aktivní zóny hlavních vodních toků záplavového území ve správním obvodu ORP 
Havířov je uveden v tabulce níže.

Rozsah aktivní zóny záplavového území hlavních vodních toků ve SO ORP Havířov
Obec Výměra obce [ha] QAZ [ha] QAZ [%]

Albrechtice 1 268,8 17,7 1,4

Havířov 3 207,6 79,4 2,5

Horní Bludovice 898,7 20,3 2,3

Horní Suchá 979,6 0,0 0,0

Těrlicko 2 465,0 16,8 0,7

SO ORP Havířov 8 819,6 134,2 1,5

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

Z hlediska protipovodňové ochrany má velký význam vodní nádrž Těrlicko. 
Území ORP Havířov patří do území, pro které je zpracován Plán dílčího povodí Horní Odry, 
který určuje další směřování vodního hospodářství v tomto povodí na léta 2016 až 2021 s 
výhledem na dvacátá léta 21. století.

Povodí Odry s.p. také poskytlo informaci o úseku významného povodňového rizika, který je 
stanoven podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a 
zvládání povodňových rizik (tzv. povodňová směrnice). Jedná se o úseky rizika vodního toku 
Sušánka v kilometráži 0,000 – 9,300 (ústí – Horní Suchá).
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K dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí je vhodným prostředkem 
revitalizace dříve technicky upravených či zatrubněných vodních toků a odstranění 
migračních překážek. K dosažení cílů ochrany vod by rovněž přispěla obnova a revitalizace 
starých mlýnských náhonů a odstavených ramen vodotečí (revitalizace odstaveného ramene 
Sušánky, napojení odstaveného ramene Mezidolního potoka na aktivní tok a revitalizace 
starého mlýnského náhonu).

Nejhorší kombinací pro přirozený vodní režim v krajině je intenzivní zemědělská činnost na 
svažitém území. Tomu v ČR odpovídá definice orné půdy na sklonitých pozemcích. Dle 
metodik je považován z hlediska zrychleného odtoku pro ornou půdu kritický sklon nad 7°. 
Z těchto důvodů je tento typ kultury a sklonitosti předpokladem ke zhoršování přirozeného 
vodního režimu v krajině. Důsledkem je zvýšené riziko vzniku lokálních povodní nebo 
vysychání a degradace půdy. Rozloha sklonitých orných pozemků v jednotlivých obcích je 
uvedena v následující tabulce.

Množství sklonitých orných pozemků na území jednotlivých obcí ORP Havířov

Obec
Plocha sklonité orné 

půdy na 7% [ha]
Plocha orné 

půdy [ha]
Procento sklonité orné půdy nad 7% 

z orné půdy celkově [%]
Albrechtice u Českého 
Těšína

26,1 495,8 5,26

Havířov 5,0 814,5 0,61

Horní Bludovice 3,3 521,6 0,63

Horní Suchá 0,1 291,7 0,03

Těrlicko 11,3 908,0 1,24

SO ORP Havířov 45,7 3031,6 1,51

Zdroj dat: veřejný registr půdy pLPIS (říjen 2016)

Plochy se sklonitou ornou půdou na území ORP Havířov

Datový model, ÚAP 2016
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3.3. Hygiena	životního	prostředí

3.3.1. SWOT	analýza
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Znečištění ovzduší je monitorováno 
automatickou stanicí v obci Havířov.

Zvýšená hlučnost a imisní zatížení významnými 
komunikacemi v obcích Havířov a Horní Suchá.

Probíhající rekultivační a sanační práce na 
starých ekologických zátěžích.

Výskyt ploch, u kterých je v budoucnu nutná 
revitalizace.

Dostatečný systém nakládání s odpady a 
dostatečná kapacita skládky DEPOS v obci 
Horní Suchá.

Velký výskyt lokalit evidovaných jako stará 
ekologická zátěž.

Všechny obce zavedly systém separovaného 
sběru pro základní druhy odpadu.

Překročení všech sledovaných znečišťujících látek 
imisních limitů pro ochranu zdraví lidí v SO ORP 
Havířov.

Biologicky rozložitelný odpad je zpracováván 
v kompostárně při skládce DEPOS Horní 
Suchá.

Severozápadní směr větru ovlivňuje kvalitu bydlení v 
okolí skládky DEPOS.

Plynofikace obcí přispívá ke snížení znečištění 
ovzduší v topné sezóně v celém území ORP.

Na místě hald (odvalů apod.) probíhá 
rekultivace (Havířov, Horní Suchá).

Výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů ve 
starých důlních prostorách (haldy, odvaly, 
výsypky).

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Sanace starých ekologických zatížení –
možnost využití prostředků Evropské unie.

Zvyšování intenzity dopravy může vést ke zvýšení 
emisí a imisních koncentrací látek znečišťujících 
ovzduší včetně zvýšení hlukové zátěže v blízkosti 
dopravních komunikací.

Využiti normativních nástrojů k snižování emisi 
ze zdrojů znečištění.

Omezené využití území a rizika spojená s existencí 
starých ekologických zátěží v důsledku jejich 
neřešení nebo zastavení revitalizačních prací.

Vybudování obchvatů silnice I/11 za účelem 
snížení emisní a hlukové zátěže obcí – Havířov, 
Těrlicko, Horní Suchá.

Nárůst emisí z plošných zdrojů spalováním tuhých 
paliv v důsledku zvyšování cen plynu a elektrické 
energie.

Stanovení zón s omezenou dopravou v případě 
smogových situací.

Dálkový přesun emisí z velkých bodových zdrojů 
z Ostravska, Třinecka a Polska.

Čerpání prostředků na projekty zaměřené na 
odpadové hospodářství z Operačního 
programu ŽP.

Neochota občanů spolupracovat na separaci 
odpadů – zvýšení množství netříděného 
komunálního odpadu, černých skládek.

Pozn.: Do hodnocení nebyla zahrnuta problematika napojení obcí na veřejné vodovody, kanalizaci a čistírny 
odpadních vod, která je řešena v části zaměřené na technickou infrastrukturu.

Negativní vliv na životní prostředí má zejména průmysl a vysoká intenzita dopravy. Na území 
SO ORP Havířov se nachází také staré ekologické plochy a zátěže, které představují limit 
využití území. 

Problém nakládání s odpady řeší skládka Depos Horní Suchá a.s., která má v současné době 
dostatečnou kapacitu. Je zde zpracováván také biologický odpad v kompostárně. Kvalitu 
bydlení v okolí sládky ovlivňuje severozápadní vítr (problém ozn.UZ11).

Hlavním problémem je znečištění ovzduší, na celém území jsou překračovány limity pro 
polétavý prach a polycyklické aromatické uhlovodíky v důsledku intenzivní dopravy, 
průmyslu a dálkového přesunu znečištění z Ostravska, Třinecka a Polska.

I přesto, že na mnoha místech probíhají rekultivační práce, na které lze využít dotačních 
prostředků Evropské unie, či je vynakládána snaha na snížení imisních limitů, apod., zůstávají 
výše zmíněné body dlouhodobě řešenými problémy, stejně jako v minulých letech.
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Problémy	k řešení	v rámci	územního	plánování

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území – bez grafiky:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

HŽP1
Překračovány imisní 
limity stanovené pro 
ochranu zdraví lidí

Koncentrace 
polétavého prachu a 
polycyklické 
aromatické 
uhlovodíky a 
přízemního ozónu

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, 
Horní Suchá a 

Těrlicko

k.ú. ORP 
Havířov

trvá trvá

Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

UZ11

Severozápadní směr 
větru ovlivňuje kvalitu 
bydlení v blízkosti 
skládky DEPOS

Znečištění životního 
prostředí přilehlou 
skládkou

Horní Suchá Horní Suchá trvá trvá

UZ18

Hygienické pásmo 
zemědělského areálu 
x zastavitelné plochy 
pro RD

Negativní vliv na 
okolní zástavbu

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

v řešení 
změnou č. 

3 ÚP 
Těrlicko

vyřešeno

EZ8

Možný únik 
nebezpečných látek 
ve vymezené zóně 
havarijního plánování

Možnost ekologické 
zátěže v zastavěné 
části obce

Horní Suchá Horní Suchá trvá
trvá – vydáno 

nové rozhodnutí 
KÚ MSK 2016

EZ11
Staré ekologické 
zátěže

Negativní vliv 
zástavby na kvalitu 
zemědělské půdy, 
podzemní vody, v 
Těrlicku severní 
skládka chybně dle 
obce uvedena, nutno 
řešit s poskytovatelem 
údaje o území

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko

celé území obcí trvá
v řešení MŽP 

ČR - trvá

EZ13
Vyřazené zátěže 
produktovodu

Problém nutné 
specifikovat jako 
nadmístní k řešení v 
ZÚR a krajských ÚAP

Havířov
Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá

nový 
problém

trvá

EZ15 Skládka TKO Chybná grafická část Havířov Dolní Suchá
nový 

problém
v řešení MŽP 

ČR - trvá

HZ1
Průchod komunikace 
I. třídy centrem města

Zvýšená hlučnost a 
imisní zatížení

Havířov
Havířov-město, 

Bludovice
trvá trvá

HZ2
Absence sběrného 
dvora

Plán odpadového 
hospodářství MSK

Horní Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

trvá

vyřešeno – obec 
má uzavřenou 
smlouvu s obcí 

Těrlicko o 
využívání jejich 
sběrného dvora

Odůvodnění:
Předmětem hodnocení hygieny životního prostředí je hodnocení kvality jednotlivých složek 
životního prostředí v daném území, případně negativních faktorů, které ovlivňují nebo mohou 
ovlivňovat zdraví obyvatelstva a stabilitu ekosystémů v území.

Mezi hlavní charakteristiky patří především zdroje znečišťování a kvalita ovzduší, rozsah 
znehodnocení půd ve formě starých zátěží a kontaminovaných ploch, produkce a způsob 
nakládání s odpady, případně další faktory s možnými negativními dopady na životní
prostředí. 
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Tato kapitola se věnuje níže uvedeným jevům, jejichž podrobnější popis je zpracován
v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, v kapitolách:

Číslo jevu Název jevu

A063 staré důlní dílo

A064 staré zátěže území a kontaminované plochy

A065 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší

A066 odval, výsypka, odkaliště, halda

A084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami

A085 skládka včetně ochranného pásma

A086 spalovna včetně ochranného pásma

A087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma

3.3.2. Kvalita	ovzduší

SO ORP Havířov se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší, stejně jako většina 
území Moravskoslezského kraje. Dle posledních údajů ČHMÚ z roku 2015 dochází na celém 
území SO ORP Havířov k překračování imisních limitů a zvlášť cílových imisních limitů pro
ochranu zdraví lidí v těchto sledovaných veličinách SO2, CO, PM10, PM2,5, NO2, benzen, Pb.
(problém označen HŽP1).

Ministerstvo životního prostředí vydalo Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A (duben 2016), jehož cílem je v co možná nejkratší 
době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, které jsou 
v aglomeraci OV/KA/FM překročeny, a tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat.

3.3.3. Staré	zátěže,	odpady	a	odpadové	hospodářství,	brownfields

Na území SO ORP Havířov se stále ve 4 obcích nachází celkem 14 evidovaných starých 
ekologických zátěží a kontaminovaných ploch (mimo obec Horní Bludovice). Většinou se 
jedná o staré skládky (ozn. problému EZ11).

Velikou zátěží v území ORP Havířov jsou vyřazené trasy produktovodů, které představují 
jeden z největších problémů v území (ozn. problému EZ13).

Sběrny komunálního odpadu se nacházejí v obcích Albrechtice, Havířov, Horní Suchá, 
Těrlicko. Obec Horní Bludovice je smluvně domluvená o využívání sběrného dvora s obcí 
Těrlicko (označení problému HZ2, který je tímto vyřešen).

Objekty	nebo	zařízení	zařazené	do	skupiny	A	nebo	B s	umístěnými	nebezpečnými	
látkami
V tomto jevu jsou sledovány objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 
chemická látka nebo chemický přípravek s cílem minimalizovat vznik závažných havárií 
systémem prevence. Na území ORP Havířov je evidována pobočka společnosti PRIMAGAS, 
s.r.o., zabývající se distribucí topných plynů, ve které je možný únik této látky (ozn. problému 
EZ8).
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Lokalizace starých zátěží území, starých důlních děl a objektů s uskladněnými nebezpečnými 
látkami je zobrazena na následující mapě.

Hygiena životního prostředí (jevy A063, A064, A084)

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

Ostatní	negativní	faktory	v území
Dalším faktorem, který může negativně ovlivnit hygienu prostředí je oblast tvorby a způsob 
nakládání s odpady. Jejich řešení je povinností a v kompetenci původců odpadů. Základním 
nástrojem pro řešení problematiky odpadového hospodářství je na úrovni kraje Plán 
odpadového hospodářství, jenž stanoví cíle v této oblasti v souladu s republikovými cíli. Mezi 
tyto cíle se řadí i zvyšování podílu separovaného sběru odpadů jako předpokladu jejich 
dalšího využití.

Stanovená opatření na provedení změn v území vyplývající z Plánu odpadového hospodářství 
Moravskoslezského kraje 2016-2026:

Č. opatření podle 
POH MSK Stanovené opatření

III.a Přednostně podporovat vybudování zařízení na energetické využití zbytkových 
komunálních odpadů a pokračovat tak v nastaveném trendu na území 
Moravskoslezského kraje (KIC). 

III.b Podporovat rekonstrukce stávajících energetických zařízení za účelem spolu-
spalování odpadů. 

III.c Podporovat přestavby stávajících teplárenských zařízení na spalování paliv z odpadů 
nebo zbytkových komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji – instalace kotlů a 
infrastruktury pro skladování. 
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Spalovna	včetně	ochranného	pásma
V sousední ORP Karviná je navrženo Krajské integrované centrum využívání komunálních 
odpadů v Moravskoslezském kraji. Vymezená plocha se nachází v k.ú. Karviná – Doly, která 
bezprostředně sousedí s obcí Horní Suchá a území bude tímto provozem do budoucna 
ovlivněno.

3.3.4. Hlukové	zátěže

Hluk zaujímá stále závažnější místo v souboru negativních faktorů ovlivňujících kvalitu 
životního prostředí ORP Havířov. Zvyšování hladiny hluku ve venkovním prostoru má 
neustále rostoucí tendenci především vlivem nárůstu automobilové dopravy. Hluk je vážnou 
příčinou únavy, nespavosti, stresu a podílí se na vzniku některých chorob. Rozhodujícími 
zdroji hluku je doprava a výroba. Zatímco hluk z výroby se převážně omezuje na pracoviště s 
minimálními dosahy do okolí, hluk z dopravy prostupuje celým územím.

K řešení problému může přispět výstavba protihlukových stěn, avšak jedná se o nákladné 
opatření, kde 1 čtvereční metr přijde průměrně na 14 000 Kč a ne všude je možné je umístit. 
Dále může pomoci výměna oken bytů za zvukotěsná. Také nově budované a do provozu 
uváděné silnice jsou nadlimitně hlučné, i když jsou zde ovšem přísnější limity - o 10 dB nižší 
v denní i noční době. Dle dat ÚAP dochází k překročení imisních limitů na území SO ORP 
Havířov především v blízkosti silnic I/11 a II/475.

Státní zdravotnický ústav má k dispozici výsledky strategického hlukového mapování pro 
aglomeraci Ostrava (období 2007-2012). Touto hlukovou studií je zmapováno i část území 
ORP Havířov –
http://szu.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=3899d4fd1c93408aaad76d193ae6
71e0

Výřez hlukové mapy aglomerace Ostrava

Zdroj dat: Státní zdravotnický ústav, říjen 2016

http://szu.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=3899d4fd1c93408aaad76d193ae671e0
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3.4. Ochrana	přírody	a	krajiny

3.4.1. SWOT	analýza
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Výskyt přírodních památek Meandry Lučiny a 
Stará řeka a Evropsky významné lokality
Mokřad u rondelu.

Krajina, zejména v severní části řešeného území, je 
negativně ovlivněna těžbou nerostných surovin.

Vymezeny prvky ÚSES včetně upřesněných tras 
regionálního ÚSES, většina prvků ÚSES je 
vymezena ve stávajících lesních porostech.

Výskyt střetů mezi prvky ÚSES a komunikacemi 
a vedením energetických sítí.

Dobrá druhová skladba většiny porostů na 
území SO ORP.

Vysoká míra urbanizace v katastrálních územích 
Havířov-město, Bludovice a Šumbark.

V krajině se nachází velké množství rozptýlené 
zeleně (menší enklávy lesů, zeleň podél toků, 
aleje apod.), které doplňují ÚSES a podporují 
stabilitu krajiny.

Splachy zemědělské půdy do vodních toků a jejich 
znečištění hnojivy v důsledku tenkých pásů zeleně 
v jejich okolí.

Rozšiřování interakčního prvku v Horní Suché 
posilující ekologickou stabilitu území 
postiženého důlními vlivy.

Nízká ekologická stabilita území, menší podíl 
ekologicky stabilních ploch.

Rozšiřování zastavěných a zastavitelných území 
na úkor zemědělské půdy, volné krajiny. 
Zasahování do nejcennějších zbytků přírodního 
prostředí – Albrechtice, Havířov (Dolní Datyně), 
Horní Bludovice, Těrlicko.

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Využití územního plánování k 
eliminaci/minimalizaci střetů v důsledku 
ekonomického a sociálního rozvoje území.

Povolování výstavby ve volné krajině (mimo 
zastavěná území obcí), degradace krajinného rázu 
výstavbou nevhodných staveb. 

Výchova a osvěta obyvatel ke zvýšení jejich 
účasti na ochraně přírody a krajiny. Zvýšení 
zájmu obyvatelstva na ochraně přírodních 
hodnot území, na rozumném využívání 
kvalitních částí krajiny pro krátkodobou 
rekreaci. 

V lesních porostech nerespektování výchovy lesa 
ke druhovému složení odpovídajícímu lesnímu 
typu, holosečné hospodaření v plochách s 
vymezenými prvky ÚSES.

Zlepšování péče o zvláště chráněná území 
včetně zlepšení systému monitorování území.

Nedostatek finančních prostředků na zajištění 
odpovídající ochrany životního prostředí a krajiny.

Rekonstrukce a vznik nových ploch veřejné 
zeleně.

Fragmentace krajiny při budování nových 
dopravních komunikací nebo vymezování 
zastavitelných ploch a střety s ÚSES.

Aktualizace jednotlivých částí ÚSES a realizace 
nefunkčních částí ÚSES s cílem zlepšení jeho 
fungování. Realizace navržených prvků ÚSES, 
případně pozemkových úprav – zvýšení 
ekologické stability krajiny.

Rostoucí tlak na výstavbu v přírodně cenných 
územích či v jejich těsné blízkosti (k.ú. Dolní 
Datyně, Havířov – město, Horní Bludovice, obec 
Těrlicko).

Posílení ekologické stability a biologické 
diverzity vhodnou rekultivací ploch zasažených 
těžbou nerostných surovin.

Růst intenzity automobilové dopravy na páteřních 
komunikacích.

Využití finančních prostředků z evropských 
fondů Operačního programu Životní prostředí.

Zachování ploch, které jsou svým specifickým 
krajinným charakterem (např. staré hlady a 
odkaliště) relativně unikátními biotopy a 
představují tak lokality s výskytem vzácných 
druhů rostlin a živočichů.

Zachovaní charakteru otevřené zemědělské 
krajiny s mozaikou polí, luk a pastvin 
rozčleněných menšími lesními celky, liniemi 
vodních toků s doprovodem břehových 
prostorů a segmenty nelesní krajinné zeleně.

Ochrana a doplnění struktury nelesní zeleně o 
přírodně hodnotné prvky, vzniklé z cílené 
rekultivace nebo přirozené sukcese na 
antropicky přeměněných plochách.
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Krajina SO ORP Havířov je značně ovlivněna důlní činností, intenzivní dopravou a hustou 
zástavbou. Její ekologická stabilita je nízká, nachází se zde malý podíl ekologicky stabilních 
ploch. Na území jsou vymezeny prvky ÚSES, ty jsou ovšem ve střetu s liniovými stavbami 
a jejich ekologická stabilita tak klesá. Ohrožením pro krajinu může v budoucnu být další růst 
intenzity dopravy a rostoucí tlak na výstavbu v přírodně cenných územích. Zároveň může být 
problémem nedostatek financí pro zajištění potřebné ochrany přírody a krajiny.

Problémy	k řešení	v rámci	územního	plánování

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území – bez grafiky:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

OPK1
Nerespektování principů 
trvalé udržitelnosti 
rozvoje

Snížení ekologické 
stability krajiny – eroze, 
záplavy, šíření škůdců 
apod.

Havířov, Horní 
Suchá

k.ú. obcí trvá
trvá 

s klesající 
tendencí

OPK2
Zhoršení přírodního 
prostředí v chráněných 
územích

Zazemňování, zhoršení 
kvality vody, odpadky, 
šíření invazních druhů 
rostlin

Havířov, 
Těrlicko

k.ú. obcí trvá trvá

OPK3

Pokračující zábory volné 
krajiny a znehodnocení 
přírody rozšiřováním 
zástavby

Suburbanizační 
devastace krajiny

celé ORP 
Havířov

celé ORP Havířov trvá trvá

OPK4

Fragmentace krajiny při 
budování nových 
dopravních komunikací 
nebo průmyslových 
ploch a střety s ÚSES

Důsledek industriální 
krajiny

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Suchá a 
Těrlicko

Bludovice, 
Havířov-město, 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice 
u Českého Těšína, 

Horní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí 

horou

trvá
celkově 
klesající 
tendence

OPK5
Rostoucí tlak na 
výstavbu v přírodně 
cenných územích

Suburbanizační 
devastace krajiny

Horní 
Bludovice, 
Havířov, 
Těrlicko

Dolní Datyně, 
Horní Bludovice, 
Havířov-město, 
Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou

trvá trvá

Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce
Dotčené 

k.ú.

UZ8
Ochrana typické slezské 
zástavby

Pohledově exponovaná 
lokalita ve svahu nad 
Lučinou, jejíž krajinný 
ráz je charakteristický 
rozptýlenou zástavbou 
doplněnou zahradami

Havířov

Dolní 
Datyně, 
Havířov-
město

trvá trvá

UZ19

Zachovat historický 
průchod do krajinné 
přírodní dominanty 
Velkého lesa

Zachování historických 
vazeb

Těrlicko
Hradiště 
pod Babí 

horou
trvá trvá

EZ5
Zajištění průchodu 
zastavěným územím 
(zvěř)

Obnovení migračních 
koridorů zvěře ve 
stávající zástavbě a v 
nově navrhovaných 
zastavitelných plochách

Havířov

Dolní 
Datyně, 

Bludovice, 
Havířov-
město

trvá trvá

EZ6
Zajištění průchodu 
územím - I/11

Zpracovaná studie ŘSD, 
nutno zapracovat do 
ÚPD

Havířov Bludovice trvá trvá
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Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce
Dotčené 

k.ú.

EZ7
Významná stromová alej 
podél frekventované 
komunikace III. třídy

Ochrana krajinného rázu
Horní 

Bludovice
Horní 

Bludovice
trvá trvá

EZ9
Zajištění průchodu 
územím -I/11

Zpracovaná studie ŘSD, 
nutno zapracovat do 
ÚPD

Těrlicko

Dolní 
Těrlicko, 

Horní 
Těrlicko

trvá trvá

EZ10
Odkanalizování objektů 
do Evropsky významné 
lokality (nádrž Halama)

Nevhodné 
odkanalizování objektů v 
blízkosti EVL Halama

Těrlicko

Horní 
Těrlicko, 
Hradiště 
pod Babí 

horou

v řešení 
změnou č. 3 
ÚP Těrlicko

vyřešeno

EZ14
Max. délky nepřerušené 
plotové soustavy

Nutnost brát v úvahu 
stávající pěšiny pro 
chůzi. Z důvodu 
uchování starých 
migračních tras

Havířov

Dolní 
Datyně 

(výhledově 
celý 

Havířov)

nový problém trvá

EZ16
Obec Těrlicko usiluje o 
„výmaz“ této lokality ze 
systému NATURA 2000

Zdůvodněno v 
posouzení SEA ke 
změně č. 3 ÚP Těrlicko

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
nový problém

Zrušeno 
nařízením 

vlády 
č.73/2016Sb.

EZ17
Výskyt populace užovky 
podplamaté v rozvojové 
lokalitě 

Lokalita výskytu zvláště 
chráněného živočicha 
částečně zasahuje do 
vymezené plochy 
přestavby DS-P4

Havířov
Dolní 
Suchá

nový problém trvá

sZL24
Zastavitelná plocha 
zasahuje do lesa

střet záměru s limitem v 
území

Havířov
Dolní 
Suchá

trvá vyřešeno

sZL25
Zastavitelná plocha 
zasahuje do lesa

střet záměru s limitem v 
území

Havířov
Dolní 
Suchá

trvá vyřešeno

sZL26
Zastavitelná plocha 
zasahuje do lesa

střet záměru s limitem v 
území

Havířov Bludovice trvá vyřešeno

sZL47

Střet záměru obce na 
vybudování nového 
lesoparku s vymezeným 
lokálním biokoridorem

Ve vymezené lokalitě je 
částečně vymezen 
lokální biokoridor

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

- nový problém

Odůvodnění:
SO ORP Havířov lze charakterizovat jako území s nízkou ekologickou stabilitou 
a podprůměrným plošným zastoupením chráněných území. Přesto se v něm nachází řada 
přírodních hodnot.

Přehled všech přírodních hodnot území v SO ORP Havířov je podrobněji zpracován v textové 
části Příloha B2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov, který je zpracován 
s aktuálností září 2016.

3.4.2. Krajina

Koeficient	ekologické	stability
Koeficient ekologické stability se počítá jako podíl výměr druhů pozemků v daném území. 
V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých 
travních porostů, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet výměr orné 
půdy, zastavěných ploch a ostatních ploch (metodika používaná ČSÚ).
Během posledních 5 let nedošlo u koeficientu ekologické stability na území SO ORP Havířov 
k žádným výrazným změnám. 
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Koeficient ekologické stability v obcích SO ORP Havířov
Obec 2008 2010 2012 2013 2014 2015 KES - hodnocení

Albrechtice 0,8 0,8 0,8 0,8 0,81 0,81 území málo stabilní

Havířov 0,5 0,5 0,5 0,5 0,47 0,47 území málo stabilní

Horní Bludovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,48 0,48 území málo stabilní

Horní Suchá 0,7 0,7 0,7 0,7 0,68 0,68 území málo stabilní

Těrlicko 1,1 1,1 1,1 1,1 1,06 1,06 území mírně stabilní

SO ORP Havířov 0,6 0,6 0,6 0,6 0,67 0,67 území málo stabilní

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Z údajů v tabulce lze patrné, že hodnoty vykazují konstantní trend vývoje. Nejvyšší koeficient 
ekologické stability má obec Těrlicko, zejména kvůli velké rozloze lesní půdy a vodních 
ploch. 

Většina obcí spadá do území ekologicky málo stabilního. V obcích je vysoký podíl 
zastavěných ploch (v Havířově až 42 % a v Horní Suché 28 %), velký podíl tvoří také orná 
půda, která má mnohem nižší ekologickou stabilitu. V Havířově a Těrlicku je naopak oproti 
republikovému průměru nízký podíl lesů (11 %). Je samozřejmé, že rozdíly mezi jednotlivými 
obcemi nejen v rámci ORP, ale i v rámci celého ČR, je dána geografickými, historickými 
i jinými souvislostmi a přítomností SO ORP Havířov v průmyslové oblasti na Ostravsku, 
přesto (právě proto) je o to více důležité zajistit ochranu stávajících chráněných území, 
územního systému ekologické stability, veřejné a krajinné zeleně nebo zajistit vhodnou 
rekultivaci území zasažených těžbou. 

Koeficient ekologické stability na území SO ORP Havířov

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016, (veřejná databáze ČSÚ - aktuální k 1. 1. 2016)
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Podrobný popis všech sledovaných jevů, které spadají do kapitoly Krajina, je podrobněji 
zpracován v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, v kapitolách:

Číslo jevu Název jevu

A017 oblast krajinného rázu a její charakteristika

A018 místo krajinného rázu a jeho charakteristika

A020 významný vyhlídkový bod

A022 registrovaný významný krajinný prvek, pokud není vyjádřen jinou položkou

A023 významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou

Oblast	krajinného	rázu,	místo	krajinného	rázu
V roce 2013 Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořídil územní studii "Cílové 
charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje“, která identifikuje na území kraje krajinné 
oblasti. Dle studie se krajina SO ORP Havířov vyznačuje rozptýlenou zástavbou a velkým 
množstvím nelesní zeleně (aleje, remízky, porosty podél vodních toků, zahrady…) nebo 
menších lesních celků. Toto je možno z hlediska ochrany přírody hodnotit veskrze kladně, 
neboť zde vzniká mozaika různých biotopů vzájemně propojených, což vytváří předpoklady 
pro biodiverzitu druhů rostlin a živočichů. Charakter rozptýlené zástavby je žádoucí zachovat, 
např. v lokalitě Mezidolí jižně od města Havířov na svahu nad řekou Lučinou, která je 
pohledově velmi exponovaná a v kombinaci s porosty podél řeky Lučiny tvoří také rekreační 
zázemí pro město Havířov – (s tímto souvisí problém UZ8 a EZ14).

Vymezení krajinných oblastí a krajinných typů podle územní studie "Cílové charakteristiky 
krajiny Moravskoslezského kraje“

Zdroj dat: ÚAP MSK 2015

Systém	veřejné	zeleně	v zastavěném	území
Významnou hodnotou města Havířova je jeho nevelké přírodní zázemí, které tvoří příměstská 
krajina propojující Havířov s ostatními obcemi ORP. Tento prostor je tvořen především 
porosty dřevin, loukami, zahrádkami, sady, volnými a otevřenými prostory (především plochy 
trvalého travního porostu a části orné půdy) umožňující průhledy a zvýšené vnímání části 
zbytků volné krajiny. Propojení městské zeleně se zelení krajinnou je zajištěno drobnými 
krajinnými klíny, které slouží pro zachování unikátní hodnoty spojení přírodního prostředí 
města s jeho krajinným zázemím. Zelené horizonty směrem z Havířova na Horní Bludovice a 
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Těrlicko jsou potom vnímány jako linie, které charakterizují zachované přírodní prostředí 
vnímané z urbanizovaného území města.

Za přírodní hodnotu v zastavěném území lze nesporně považovat velkou část parků resp. 
městské zeleně (plošně rozsáhlejší především v Havířově), které tvoří více či méně izolované 
ostrůvkovité plochy v soustředěné zástavbě. Jejich význam spočívá jak v hodnotě esteticky 
významných jedinečných struktur, tak i ve funkci hygienické, ekologické či rekreační. Plochy 
přírodního zázemí jsou přes zastavěnou část města propojeny tzv. centrálními středovými 
pásy nebo stromořadími a na ně navázanými zelenými plochami. Nedílnou hodnotu systému 
zeleně ve městě tvoří i ozeleněné plochy např. vnitrobloky. 

Přehled všech významných ploch systému veřejné zeleně v SO ORP Havířov je podrobněji 
zpracován v textové části Příloha B1. Katalog kulturních a civilizačních hodnot území ORP 
Havířov, který je zpracován s aktuálností duben 2016.

Propustnost	krajiny
Fragmentace krajiny patří k nejvýznamnějším problémům, které negativně ovlivňují charakter 
krajiny a populace volně žijících živočichů. Jako migrační bariéry jsou označovány přírodní a 
antropogenní struktury v krajině, které brání volnému pohybu živočichů. Z praktického 
hlediska jsou zásadní bariéry vytvořené lidskou činností. 

Pořizovatel ÚAP ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Havířova 
vymezil plochy a směry, kde je především na území města Havířova nutné zachovat 
propustnost krajiny. Jedná se o místa, které propojují dosud nezastavěné či jen málo zastavěné 
krajinné útvary a kde je vhodné vytvořit nové migrační koridory propojující větší lesní celky 
v území silně zastavěném nebo s rozvíjející se zástavbou.

V souvislosti s postupující fragmentací krajiny pořizovatel ÚAP oslovil myslivecké spolky, 
které aktivně zmapovaly terén a poskytly aktuální informace o hlavních migračních 
koridorech vysoké lesní zvěře (problém k řešení EZ5). 

Krajinné	prvky	vymezené	podle	zákona	o	zemědělství
Do územně analytických podkladů ORP Havířov byly zapracovány údaje od Ministerstva 
zemědělství ČR, jedná se o krajinářsky kompoziční prvky (např. mez, terasa, travnatá 
údolnice, skupina dřevin, stromořadí a solitérní dřevina), které se vyskytují v bezprostřední 
blízkosti zemědělsky obhospodařované půdy.

Přehled všech těchto krajinářsky významných prvků v SO ORP Havířov je podrobněji 
zpracován v textové části Příloha B2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov.

3.4.3. Přírodní	potenciál	území	a	jeho	ochrana

Na území SO ORP Havířov se nachází několik menších, ale významných lokalit, které tvoří 
stabilizační pilíř přírodního potenciálu ORP  Havířov. Rozložení těchto lokalit v území není 
rovnoměrné, závisí na různé míře zachovalosti přírodního prostředí, které bylo v minulosti 
značně ovlivněno hornickou činností.  
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Podrobný popis všech sledovaných jevů, které spadají do kapitoly Přírodní potenciál území,
je podrobněji zpracován v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, 
v kapitolách:

Číslo jevu Název jevu

A021 územní systém ekologické stability

A031 přírodní památka včetně ochranného pásma

A032 památný strom včetně ochranného pásma

A034 NATURA – evropsky významná lokalita

A036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem

Evropsky významná lokalita na území SO ORP Havířov a její rozloha je uvedena 
v následující tabulce:

Obec Výměra obce [ha] Název A034 [ha] A034 [%]

Havířov 3 207,6 Mokřad u Rondelu 14,8 0,5

SO ORP Havířov 8 819,6 14,8 0,16

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

Lokalita Stonávka – nádrž Halama (Kód NATURA: CZ0813471) byla zrušena Nařízením 
vlády č. 73/2016 Sb., ze dne 18. března 2016, kterým se stanoví národní seznam evropsky 
významných lokalit.

Obecně	chráněná	území	přírody	a	krajiny	– ÚSES
V rámci obecně chráněných území přírody a krajiny byly vymezeny plochy a koridory 
územního systému ekologické stability, jež zahrnují skladebné části regionálního ÚSES. Na 
území SO ORP Havířov jsou vymezeny regionální biokoridory (RBK) a biocentra (RBC), 
přírodní parky (PP), lokality s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Prvky ÚSES jsou 
v SO ORP Havířov vymezeny na území všech 5 obcí a jejich celková rozloha je 723,9 ha, což 
tvoří 8,2 % rozlohy správního obvodu. Území systém ekologické stability je vymezen v 
územně plánovací dokumentaci obcí. 

Rozlohy prvků ÚSES vymezených na území SO ORP Havířov

Obec Výměra obce [ha]
Celková plocha ÚSES v obci 

[ha]
Poměrové zastoupení ÚSES v 

obci [%]

Albrechtice 1 268,8 78,2 6,2

Havířov 3 207,6 247,6 7,7

Horní Bludovice 898,7 70,3 7,8

Horní Suchá 979,6 81,0 8,3

Těrlicko 2 465,0 246,8 10,0

SO ORP Havířov 8 819,6 723,9 8,2

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

Na území SO ORP Havířov, k.ú. obce Horní Suchá, se nachází interakční prvek o délce 2,7 
km, který ve východním okraji území posiluje ekologickou stabilitu území, výrazně 
postiženého důlními vlivy. Jedná se především o liniové porosty, zarůstající neužívané plochy 
a louky.

Příkladem vzácných druhů živočichů je evidovaný výskyt populace užovky podplamaté 
(Natrix Tessellata) na území statutárního města Havířova. Užovka podplamatá je kriticky 
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ohrožený druh v ČR a zároveň je chráněn evropskou legislativou dle Směrnice EU 
92/43/EHS, kde je zařazen do Přílohy IV jako druh vyžadující přísnou ochranu. Jde o jedinou 
potvrzenou vitální a rozmnožující se populaci v Moravskoslezském kraji. Nejbližší známá 
populace v ČR se nachází na jižní Moravě na řece Svratce. 

Podrobněji je informace o výskytu vzácných druhů živočichů na území ORP Havířov 
zpracována v textové části Příloha B2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov.
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3.5. Zemědělský	půdní	fond	a	pozemky	určené	k plnění	funkcí	lesa

3.5.1. SWOT	analýza
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Výskyt bonitně hodnotných půd zařazených do I. 
a II. třídy ochrany.

Upuštění od zemědělského hospodářství z důvodu 
nezájmu zemědělských podniků a soukromých 
zemědělců.

Rovnoměrné rozložení lesní plochy na celém 
území SO ORP Havířov příznivě ovlivňující 
ekologickou stabilitu a přirozené procesy 
v krajině.

V některých oblastech dochází k degradaci 
zemědělské půdy zarůstáním stromy a šířením 
plevele.

Rekreační využívání lesních části v okolí vodního 
díla Těrlicko a na území města Havířova.

Lesní plochy mají malou rozlohu a její fragmentace 
vede ke snížení jejich stability a schopnosti 
samoobnovy. 

Tradice zemědělské činnosti i v méně příznivých 
podmínkách.

Postupné snižování zemědělské půdy ve 
sledovaném období 2010 až 2015 ve správním 
obvodu.

Oblast vhodná pro rostlinnou i živočišnou výrobu 
(k.ú. Dolní Datyně, Prostřední a Horní Bludovice, 
Horní Těrlicko, Hradiště pod Babí horou a jižní 
části Bludovic a Havířova-města).

Dobré produkční podmínky pro lesní porosty, 
převažují listnaté lesy, smrkové představují pouze 
malý podíl – celé ORP.

Vysoké investice do půdy za účelem zvýšení 
úrodnosti (z 80. a 90.let 20.století) – Albrechtice, 
Horní Bludovice, Těrlicko a jižní část Havířova.

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Rekultivace ploch zasažených těžbou a jejich 
zalesnění nebo zemědělské využití. 

Znehodnocování půdy intenzivním hospodařením, 
erozí a chemickými látkami.

Rozvoj ekologických forem hospodaření na půdě.
Zábory – trvalé odnětí ZPF v rámci modernizace 
dopravní infrastruktury, vysoký urbanizační tlak na 
rozvoj území na úkor zemědělské půdy.

Zlepšování skladby lesních porostů při 
obnově/zakládání nových porostů. Preference 
původních a stanovišti odpovídajících dřevin.

Zábory lesní půdy a její fragmentace v důsledku 
liniových staveb, riziko poškození lesních ploch 
větrem z důvodu jejich roztříštěnosti, náchylnost ke 
kalamitním stavům.

Rekonstrukce stávajících technických opatření na 
zemědělských půdách v rámci komplexních 
pozemkových úprav.

Znehodnocování půdy vodní a větrnou erozí.

Využití stávajících lesů pro každodenní 
příměstskou rekreaci.

Tlak na zábor nejkvalitnějších půd II.třídy ochrany 
pro výstavbu.

Ozelenění a zalesnění nevyužitých ploch na 
okrajích města Havířova pro každodenní rekreaci, 
budování interakčních prvků v krajině (aleje a 
pásy zeleně podél cest a vodotečí).

Absence údržby melioračních soustav s rizikem 
následného zamokření a snížení úrodnosti půdy, 
poškození melioračních soustav výstavbou.

Na území ORP Havířov zemědělská půda zaujímá dle údajů Českého statistického úřadu 
plochu 4548 ha, což představuje 52 % z celkové rozlohy území SO ORP. Území SO ORP 
Havířov je zařazeno z větší části do zemědělské přírodní oblasti pahorkatinné, převažuje 
výrobní podtyp bramborářsko-žitný, případně ovesný. Nejvíce zemědělské půdy je soustředěno v 
jižní části ORP. Celkově je patrné významné zastoupení zemědělské půdy v těch katastrech, která si 
alespoň částečně zachovala svůj původní venkovský ráz.

V území se nachází plochy vhodné pro živočišnou výrobu a poměrně hodnotné půdy pro 
zemědělskou činnost. Ta v poslední době upadá především z důvodu nezájmu zemědělců a 
zemědělské plochy tak na některých místech dokonce zarůstají stromy a plevelem. K jejich 
znehodnocování dochází také v důsledku vodní a větrné eroze.
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Území SO ORP Havířov je podprůměrně lesnatým územím – lesnatost dosahuje 17,3 %. 
Nejvíce lesnatými obcemi jsou Albrechtice a Horní Suchá (25 %). Dá se říci, že lesy jsou 
v území rozloženy relativně rovnoměrně, avšak jsou fragmentovány v plošně málo rozsáhlé 
celky podél přehrady, vodních toků a dalších menších ploch v zemědělské krajině, čímž je 
snižována jejich ekologická stabilita.

Problémy	k řešení	v rámci	územního	plánování

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území – bez grafiky:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizo
nt 2014

Časový 
horizo
nt 2016Dotčené obce

Dotčené 
k.ú.

ZPFaPUPFL
1

Minimalizovat zásahy do lesních 
porostů v rámci ÚPD a zábory 
zemědělské půdy

Suburbanizační 
devastace krajiny

celé ORP 
Havířov

celé ORP 
Havířov

trvá trvá

ZPFaPUPFL
2

Minimalizovat negativní dopady v 
souvislosti s plánovanou 
zástavbou a rozvojem rekreačních 
a dalších aktivit

Využívat stávající 
plochy vyjmuté z ZPF a 
navracet po rekultivaci 
plochy zpět do ZPF

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, 
Horní Suchá

k.ú.obcí trvá trvá

ZPFaPUPFL
3

Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa

Omezit rozdělování 
lesních ploch, které 
vede ke snižování jejich 
stability a schopnosti 
samoobnovy

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, 
Horní Suchá a 

Těrlicko

celé ORP 
Havířov

trvá trvá

ZPFaPUPFL
4

Zalesňování pozemků

Zemědělsky 
nevyužívaných, erozně 
ohrožených, s nízkou 
hodnotou pro ochranu 
přírody

Albrechtice, 
Horní 

Bludovice a 
Těrlicko

k.ú.obcí trvá trvá

Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizon
t 2016Dotčené obce

Dotčené 
k.ú.

UZ1
Zastavitelné plochy na odvodněných 
pozemcích

Zachování technických 
opatření na 
zemědělských půdách

Albrechtice
Albrechtice 
u Českého 

Těšína
trvá trvá

UZ9
Zastavitelné plochy na odvodněných 
pozemcích

Zachování technických 
opatření na 
zemědělských půdách 

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

trvá trvá

EZ3
Ochrana zemědělské půdy před 
zástavbou

Půdní celky mají 
krajinotvorný význam, 
nutná ochrana ZPF

Havířov
Havířov-
město, 

Bludovice
trvá trvá

sZL34
Zastavitelné plochy na odvodněných 
pozemcích

Zachování technických 
opatření na 
zemědělských půdách

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá trvá

Odůvodnění:
Předmětem hodnocení tohoto tématu je hodnocení kvality zemědělských a lesnicky 
obhospodařovaných půd v daném území, případně negativních faktorů, které ovlivňují nebo 
mohou ovlivňovat stabilitu ekosystémů v území.

Toto téma se věnuje níže uvedeným jevům, jejichž podrobnější popis je zpracován v textové 
části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, v kapitolách:

Číslo jevu Název jevu

A037 lesy ochranné

A038 lesy zvláštního určení

A039 lesy hospodářské

A040 vzdálenost 50 m od okraje lesa
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Číslo jevu Název jevu

A041 bonitovaná půdně ekologická jednotka

A042 hranice biochor

A043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

Všechny tyto výše uvedené jevy v SO ORP Havířov jsou podrobněji zpracovány v textové 
části Příloha B2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov.

3.5.2. Zemědělský	půdní	fond

V roce 2015 měla orná půda na území SO ORP Havířov rozlohu 3 032 ha, což představovalo 
34,4 % rozlohy území celého správního obvodu. Od roku 2010 se rozloha orné půdy neustále 
mírně snižuje, v roce 2015 klesla o další 15 ha oproti roku 2013. Rozloha orné půdy a její 
změna v obcích SO ORP Havířov je uvedena v následující tabulce.

Rozloha orné půdy a její změna v obcích SO ORP Havířov v období 2010 - 2015

Obec
Orná půda (ha) Podíl orné půdy z celkového území [%]

2010 2012 2013 2015 2010 2012 2013 2015

Albrechtice 496,9 495,7 496 495,8 39,2 39,1 39,1 39,1

Havířov 826,0 817,6 816 814,5 25,8 25,5 25,4 25,4

Horní Bludovice 525,4 524,9 524 521,6 58,4 58,4 58,4 58,0

Horní Suchá 304,4 303,2 303 291,7 31,1 31,0 30,9 29,8

Těrlicko 909,1 908,6 908 908,0 36,9 36,9 36,8 36,8

SO ORP Havířov 3 061,0 3 051,0 3047 3032 34,7 34,6 34,5 34,4

Zdroj dat: ČSÚ; MOS, Data aktuální k 31. 12. daného roku

Výměry jednotlivých typů zemědělského půdního fondu v SO ORP Havířov jsou podrobněji 
zpracovány v textové části Příloha B2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov.

Co se týče kvality půdy, neřadí se oblast SO ORP Havířov k bonitně nejcennějším půdám. 
Nejvíce jsou zde zastoupeny půdy 2.třídy ochrany rozkládající se na 35,8 % území SO ORP. 
Druhého nejvyššího podílu dosahují půdy 3. třídy ochrany. Půdy první třídy ochrany, které 
jsou z hlediska BPEJ vůbec nejcennější, se rozkládají pouze na 0,9 % území. Rozlohy půd 
jednotlivých tříd ochrany jsou uvedeny v následující tabulce:

Bonitované půdně ekologické jednotky v SO ORP Havířov

Obec ORP Havířov Albrechtice Havířov
Horní 

Bludovice
Horní Suchá Těrlicko

Celková 
výměra (ha)

8819,6 1268,8 3207,6 898,7 979,6 2465,0

B
P

E
J
 (

h
a

)

T
tř

íd
a

 o
ch

ra
n

y 
p
ů

d
y

0 1945,0 22,1% 314,3 24,8% 487,3 15,2% 82,3 9,2% 280,7 28,7% 780,4 31,7%

1 77,5 0,9% 13,5 1,1% 46,9 1,5% 13,5 1,5% 0 0,0% 3,6 0,1%

2 3158,7 35,8% 666,9 52,6% 1410,7 44,0% 318,1 35,2% 271,1 27,7% 491,9 20,0%

3 2064,7 23,4% 87,4 6,9% 925,6 28,9% 118,8 13,4% 427 43,6% 505,9 20,5%

4 1093,4 12,4% 160,3 12,6% 241,7 7,5% 312,7 34,8% 0,2 0,0% 378,5 15,4%

5 476,2 5,4% 26 2,0% 94,8 3,0% 51,3 5,7% 0 0,0% 304,1 12,3%

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016
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Bonitované půdně ekologické jednotky na území SO ORP Havířov jsou zobrazeny 
na následující mapě:

Bonitované půdně ekologické jednotky na území SO ORP Havířov

Zdroj dat: datový model ÚAP 2016

Zastavěná	půda
Významnou charakteristikou způsobu využití území (a rovněž složkou ovlivňující výši KES) 
je podíl zastavěných ploch na celkové ploše daného území a jeho vývoj. Podíl zastavěného 
území z celkové výměry SO ORP Havířov byl podle dat ČSÚ v roce 2015 pouze 5 %. Přehled 
absolutního a relativního stavu zastavěného území v obcích správního obvodu Havířov udává 
následující tabulka:

Podíl zastavěného území v obcích SO ORP Havířov podle dat ČSÚ v letech 2010 až 2015

Obec
Zastavěné území (ha)

Podíl zastavěného území z celkové 
výměry [%]

2010 2012 2013 2015 2010 2012 2013 2015

Albrechtice 41 42,2 42,5 42,6 3,2 3,3 3,3 3,34

Havířov 247,5 249,2 252,5 252,5 7,7 7,8 7,9 7,9

Horní Bludovice 26 26,4 27,1 27,2 2,9 2,9 3,0 3,0

Horní Suchá 49 49,1 49,6 49,6 5 5 5,1 5,1

Těrlicko 60,4 60,7 69,0 69,1 2,4 2,5 2,8 2,8

SO ORP Havířov 424 427 441 441 4,8 4,8 5 5

Zdroj dat: ČSÚ; Data aktuální k 31.12. daného roku
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Pozemkové	úpravy
Zemědělská činnost představuje ohrožení pro kvalitu povrchových a podzemních v důsledku 
splachu znečišťujících látek z polí. Proto je důležitý rozvoj ekologické hospodaření na polích 
a rekonstrukce stávajících technických opatření na zemědělských půdách v rámci 
komplexních pozemkových úprav.

Aktuální navržené pozemkové úpravy v SO ORP Havířov jsou podrobněji zpracovány 
v textové části Příloha B2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov.

3.5.3. Pozemky	určené	k plnění	funkcí	lesa

Svou lesnatostí, která je od roku 2010 stále 17,3 %, se SO ORP Havířov řadí mezi 
podprůměrně lesnaté území České republiky. Lesy jsou na území rovnoměrně rozloženy, 
jejich ekologická stability je však snižována tím, že jsou fragmentovány na menší celky. 
V obcích Albrechtice a Horní Suchá lesní půda zaujímá více než čtvrtinu rozlohy území, což 
je nejvíce z obcí správního obvodu. Rozloha lesní půdy a její změny v období 2010 až 2015 je 
uvedena v následující tabulce:

Podíl lesní půdy v obcích SO ORP Havířov podle dat ČSÚ v letech 2010 až 2015

Obce
Lesní půda (ha) Podíl lesní půdy z celkové výměry [%]

2010 2012 2013 2015 2010 2012 2013 2015

Albrechtice 322,5 321,5 322,4 322,4 25,4 25,3 25,4 25,4

Havířov 381,8 381,7 381,6 381,5 11,9 11,9 11,9 11,9

Horní Bludovice 101 101,4 101,2 101,2 11,2 11,3 11,2 11,2

Horní Suchá 247 246,7 246,7 246,7 25,2 25,2 25,2 25,2

Těrlicko 472,2 472,3 472,3 472,3 19,2 19,2 19,1 19,1

SO ORP Havířov 1 524,0 1 524,0 1 524,0 1 524,1 17,3 17,3 17,3 17,3

Zdroj dat: ČSÚ; Data aktuální k 31.12. daného roku
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Podíl lesních pozemků na rozloze obcí ORP Havířov 

Zdroj dat: datový model ÚAP 2016

Kategorie lesů na území SO ORP Havířov a jejich současný stav jsou uvedeny v následující 
tabulce:

Kategorie lesů na území SO ORP Havířov podle dat ÚHUL
Kategorie Subkategorie Výměra [ha] Podíl [%]

Zvláštního určení Lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách 1,0 0,7

Zvláštního určení Příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační 191,1 14,0

Zvláštního určení
Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, 
vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou

40,8 2,9

Zvláštního určení Lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem 85,7 6,2

Hospodářský Nezařazené 1 050,0 76,7

Lesy ochranné Na mimořádně nepříznivých stanovištích 0,7 0,1

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

Rozdíl rozlohy lesů mezi daty ČSÚ a ÚHUL jsou způsobeny upřesněním informace vlivem 
použití nových a přesnějších dat ze strany poskytovatele (ÚHUL), nikoliv těžbou dřeva.
Údaje z roku 2015 jsou zpřesněny díky využití digitální katastrální mapy při výpočtu rozlohy.

Lesy na území SO ORP Havířov jsou zařazeny dle Oblastních plánů rozvoje do přírodní lesní 
oblasti PLO 39 – Podbeskydská pahorkatina.
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3.6. Technická	infrastruktura

3.6.1. SWOT	analýza
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

SO ORP Havířov je jeden z nejlépe vybavených 
regionů vodovodem v ČR.

Občasné poklesy tlaku ve vodovodním řádu ve 
městě Havířov a obci Horní Bludovice.

Vysoká kvalita pitné vody a absence problémů 
se zásobováním.

Špatný stav kanalizační sítě způsobený vlivem 
důlních otřesů v obci Horní Suchá.

Dobrá úroveň likvidace komunálních odpadních 
vod v celém SO ORP Havířov způsobena 
vysokým podílem (zejména v centrálních 
částech) napojení domácností v jednotlivých 
obcích na kanalizaci.

Chybějící odkanalizování okrajových částí v obci 
Těrlicko, Horní Bludovice, Albrechtice a některých 
částí Havířova.

Všechny obce jsou napojeny na ČOV, které mají 
dostatečnou kapacitu.

Špatný stav ČOV Nový Svět v obci Albrechtice, 
obec Horní Suchá nemá vybudovanou vlastní 
ČOV.

Celé území správního obvodu je plošně 
plynofikováno.

Nedostatečná úroveň plynofikace v obci Horní 
Suchá (pouze 50 % napojených domů).

Území SO ORP je dostatečně zásobováno 
dodávkami tepla centrální tepelnou soustavou 
či plynovými kotelnami v některých obcích 
(Havířov, Horní Suchá).

Absence velkého zdroje elektrické energie na 
území správního obvodu.

Hustá síť distribučních stanic a vedení VN.
Omezení možnosti individuální výstavby na území 
obce z důvodu stanovení etapizace (Albrechtice)

Rozšiřování kanalizační sítě v Havířově.

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

V SO ORP Havířov jsou vymezeny plochy a 
koridory pro záměry v oblasti plynoenergetiky 
a elektroenergetiky nadmístního významu 
v rámci ZÚR Moravskoslezského kraje.

Zhoršení kvality vodních toků a dalších složek 
životního prostředí vypouštěním naředěných 
splaškových odpadních vod do recipientu 
z okrajových dosud nenapojených částí obcí.

Modernizace a rekonstrukce stávající 
kanalizační sítě a zvyšování napojení 
domácností na veřejnou kanalizaci s napojením 
na ČOV. Napojení okrajových částí obcí na 
kanalizaci.

Návrat ke spalování tuhých paliv v důsledku 
zdražování cen energií a s tím spojené zhoršený 
stav životního prostředí. 

Možnost čerpání finančních prostředků 
z evropských fondů na budování technické 
infrastruktury.

V důsledku poddolovaného území hrozba havárie 
infrastruktury technických sítí (vodovody, 
plynovody, kanalizace) – Horní Suchá, severní část 
Havířova.

Využívání alternativních zdrojů energií a lepší 
informovanost obyvatel o těchto možnostech.

Snížení stability el. sítě z důvodu rozvoje výroby 
energie z obnovitelných zdrojů

Snaha o výstavbu nové kanalizační sítě pro 
nově vymezené zastavitelné plochy v obci 
Albrechtice, Horní Bludovice a v okrajových 
městských částech města Havířova.

Pro rozvoj, doplnění a zkvalitnění systémů 
dopravní a technické infrastruktury přednostně 
využívat koridory stávajících sítí, plochy 
brownfields a revitalizované plochy po těžbě.

Využití tepelné energie z plánované spalovny 
komunálního odpadu

V SO ORP Havířov má technická infrastruktura dobrou úroveň ve všech obcích. Dostatečné 
je napojení na vodovody a plynovody. Pokrytí kanalizační sítí napojených na ČOV je 
v centrálních částech všech sídel kvalitní. Po masivní výstavbě kanalizace v Havířově, která 
proběhla v roce 2013, jsou postupně doplněny další trasy kanalizací, především v okrajových 
částech města. V případě neřešení situace s odkanalizováním v problémových oblastech lze 
očekávat zhoršení stavu čistoty vodních toků. 
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Rozvinutá síť distribučních STL plynovodů řadí ORP Havířov k území s vysokým stupněm 
plynofikace. Centrálním zásobováním teplem je vybaveno město Havířov a obec Horní 
Suchá. Zdroje elektrické energie nejsou na území správního obvodu významné, avšak celá 
oblast je dostatečně zásobována prostřednictvím distribučních sítí.

Problémy	k řešení	v rámci	územního	plánování

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území – bez grafiky:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

TI1
Nedostatečné 
napojení obyvatel 
na kanalizaci

Týká se pouze 
okrajových částí obcí 
nebo s nově vymezenými 
rozsáhlými zastavitelnými 
plochami

Okrajové části 
obcí Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov

Okrajové části 
obcí Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov

průběžně 
realizováno

Albrechtice -
trvá, Horní 

Bludovice - trvá, 
Těrlicko -
průběžně 

realizováno, 
Havířov -
průběžně 

realizováno

TI2 Absence ČOV
Částečně řešeno novým 
ÚP

Horní Suchá Horní Suchá
řešeno 

novým ÚP
vyřešeno

TI3

Zvyšování podílu 
alternativních 
zdrojů energie při 
vytápění a 
dodávkách 
elektrické energie 
do domácností

Využití rekultivovaných 
ploch pro výstavbu 
zařízení a staveb 
vyrábějící ekologickou 
energii

Havířov, Horní 
Suchá

k.ú. obcí trvá trvá

Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

UZ2

Pro navržené 
zastavitelné plochy je 
stanoveno pořadí 
změn v území -
etapizace

Obec nedosahuje na Evropské fondy. 
Omezení možnosti individuální 
výstavby na území obce.

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

trvá

trvá, 
potvrzen
o nově 
od obce

TZ1
Chybějící kanalizace 
s napojením na ČOV 
v západní částí území

Napojení na kanalizaci Horní Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

trvá trvá

TZ3

Chybějící 
odkanalizování 
celého pravého břehu 
Těrlické přehrady

Napojení na kanalizaci Těrlicko

Dolní 
Těrlicko, 

Horní 
Těrlicko

problém v 
řešení -
již 2/3 
území 

realizová
ny

problém 
v řešení 
- již 2/3 
území 

realizov
ány

TZ4
Nedostatečné 
odkanalizování části 
obce Hradiště

Napojení na kanalizaci
Těrlicko, Český 

Těšín
Hradiště pod 
Babí horou

nový 
problém

trvá

TZ5

Pořizovateli ÚAP 
předána 
aktualizována trasa 
produktovodu, nutno 
zapracovat do ÚPn.

Rozdíl tras produktovodu mezi ÚPn a 
ÚAP

Horní Suchá, 
Havířov

Horní Suchá, 
Prostřední 

Suchá

nový 
problém

Horní 
Suchá -

trvá, 
Havířov 

- trvá

sZL32
Střet záměrů 
zastavitelné plochy a 
vedení VN

ochranné pásmo vedení omezuje 
značnou část pozemku

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

trvá trvá

sZL35

Zastavitelné plochy 
ve střetu s OP a BP 
plynových zásobníků 
v Třanovicích

Ochranné pásmo plynárenského 
zařízení

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

trvá trvá
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Odůvodnění:
Kvalita technické infrastruktury je důležitým kritériem rozvoje území a její prvky významně 
zasahují do života celé společnosti. SO ORP Havířov má na území ve vysoké míře dosaženo 
takového stavu, kdy je zabezpečeno odpovídající napojení (obyvatelstva, průmyslových a 
zemědělských podniků nacházejících se na obvodu) na většinu inženýrských sítí. 

Technická infrastruktura zahrnuje vedení a stavby a s nimi provozně související zařízení 
technického vybavení, které jsou podrobněji popsány v textové části B. Podklady pro RURÚ, 
části B – I. Stav území, v kapitolách:

Číslo jevu Název jevu

A067 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma

A068 vodovodní síť včetně ochranného pásma

A069 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma

A070 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma

A071 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma

A072 elektrická stanice včetně ochranného pásma

A073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

A074 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma

A075 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma

A078 produktovod včetně ochranného pásma

A079 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma

A080 teplovod včetně ochranného pásma

A081 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma

A082 komunikační vedení včetně ochranného pásma
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Vodovodní, kanalizační, plynovodní a teplovodní síť na území SO ORP Havířov v roce 2016

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

3.6.2. Zásobování	vodou

SO ORP Havířov patří do jednoho z nejlépe vybavených regionů vodovodem v rámci ČR. 
Všechny obce mají veřejný vodovod s vysokým podílem napojení domácností - Albrechtice 
(100 %), Havířov (99 %), Horní Bludovice (90 %), Horní Suchá (99 %) a Těrlicko (75 %). 
Některé okrajové lokality jsou z důvodů velké odlehlosti od soustředěné zástavby zásobovány 
vodou ze soukromých studní. Hlavním dodavatelem pitné vody do domácností je SmVaK  
Ostrava.

Problémy se zásobováním vodou uvádí město Havířov, kde jsou nevyhovující tlakové poměry 
ve vodovodní síti. Kvalita vody je v celém správním obvodě velmi dobrá a vyhovuje 
požadavkům na pitnou vodu.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, jako základní koncepční 
dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl schválen v září 2004, je základním 
materiálem pro plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat podmínky 
pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje.

Délka vodovodů v SO ORP Havířov v roce 2016

Obec Délka [km]

Albrechtice 40,9

Havířov 195,0

Horní Bludovice 52,7

Horní Suchá 48,1
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Obec Délka [km]

Těrlicko 52,2

Celkem za SO ORP 389,0

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

Pitná	voda
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z vodovodní sítě napojenou na nadregionální 
vodárenskou soustavu – Ostravský oblastní vodovod (OOV). Vodovodní síť na pravém břehu 
vodní nádrže Těrlicko je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Český Těšín –
Těrlicko. Hlavní zásobovací a rozváděcí síť není v plánu dále rozšiřovat, pouze do nově 
zastavěných oblastí.

Vodojemy situované v řešeném území mají určující význam pro tlak vody ve vodovodní síti 
a zajištění akumulace pro odběry v denních špičkách. Centrální vodojemy na Kružberské 
větvi OOV jsou mimo řešené území v Doubravě, centrální vodojemy na Beskydské větvi 
OOV jsou v Horních Bludovicích a Životicích. Akumulace pro Havířov ve výši 42 450 
m3dobře zabezpečí plynulou dodávku vody.

Užitková	voda
ČS Těrlicko se nachází pod hrází Těrlické přehrady  (v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína) 
a je v majetku OKD, a.s. Z ČS jsou situovány dva výtlaky.

Pro průmyslové podniky, včetně areálů bývalých dolů, jsou nejvýznamnějšími zdroji pro 
tento účel vybudované vodní nádrže (VN) Těrlicko a Žermanice (mimo řešené území) a větší 
vodní toky. Jednotlivé podniky jsou často zásobeny z více zdrojů, dá se předpokládat, že je 
k technologickým účelům užívána i vlastní voda odpadní.

Další řady provozní vody prochází katastrálním územím obcí Horní Bludovice, Prostřední 
Bludovice, Bludovice a Havířov-město.  Jedná se o tzv. Žermanický přivaděč DN 2x800 pro 
ArcelorMittal a.s.

3.6.3. Odvádění	a	zneškodňování	odpadních	vod

Kanalizační	síť
Přes členitost terénu převládá v ORP Havířov kanalizace gravitační.  Stoková síť je historicky 
složena z různých systémů odvodnění vod a z tohoto důvodu je problematika odkanalizování 
a čištění odpadních vod složitější. Odpadní vody v centrálních částech obcí jsou odváděny do 
kanalizační sítě (dále do ČOV), popř. zachycovány v bezodtokových jímkách (žumpách a 
septicích).  Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků, popř. 
jednotnou kanalizační sítí. 

Délka kanalizační sítě v SO ORP Havířov v roce 2016

Obec Délka [km]

Albrechtice 25,3

Havířov 264,0

Horní Bludovice 11,0

Horní Suchá 42,13

Těrlicko 33,4

Celkem za SO ORP 375,9

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016
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Správní obvod ORP Havířov patří mezi oblasti, v nichž je likvidace komunálních odpadních 
vod zajištěna na dobré úrovni. Všechny obce jsou alespoň částečně napojeny na kanalizační 
síť. Po masivní výstavbě kanalizace v Havířově, která proběhla v roce 2013, jsou postupně 
doplněny další trasy kanalizací, především v okrajových částech města.

Ostatní obce ORP jsou vybaveny kanalizací s menším podílem napojení především v centrální 
části všech obcí, okrajové části kanalizaci nemají (především v obcích Horní Bludovice a 
Těrlicko). V obci Horní Suchá, kde je na kanalizační síť napojeno asi 50 % obyvatel, je 
kanalizace vlivem důlních otřesů v nevyhovujícím stavu.

Počítá se s výstavou nové kanalizační sítě pro nově vymezené zastavitelné plochy v obci 
Albrechtice. Obdobná situace je i v obci Horní Bludovice a v okrajových městských částech
města Havířova. Vše ovšem záleží na výši dotací vynaložených na rozvoj kanalizační sítí.

3.6.4. Zásobování	plynem

Celé území správního obvodu je plošně plynofikováno. Většinu domácností májí napojeno ve 
městě Havířov (95 %) a v obcích Albrechtice, Horní Bludovice (90 %), Těrlicko (80 %). 
Nejméně obyvatel napojených na plyn je v obci Horní Suchá (50 %). 

Délka rozvodů plynu v SO ORP Havířov v roce 2016
Obec Délka [km]

Albrechtice 40,0

Havířov 200,1

Horní Bludovice 28,2

Horní Suchá 49,5

Těrlicko 47,6

Celkem za SO ORP 365,4

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

VVTL plynovody a plynové sondy
Do jižní části území Těrlicka zasahuje soustava VVTL plynovodů podzemního zásobníku 
plynu (PZP) Třanovice. Jedná se o sběrné plynovody v profilu DN 150 od provozní sondy ŽU 
120 a pozorovací sondy NP 353. 

VTL plynovody a RS
SO ORP Havířov prochází páteřní vysokotlaký plynovod DN 500, PN 40 Staříč – Suchá 
(612 041), který pokračuje v dimenzi DN 500, PN 25 jako plynovod Suchá – Albrechtice 
(623 005).

Plynovod DN 500 Suchá - Albrechtice  je ve východní části Albrechtic propojen s dalším 
páteřním plynovodem DN 500, PN 40 Stonava – Žukov (622 001), na který navazuje 
plynovod DN 300, PN 40 Stonava - Dětmarovice.

Na páteřním plynovodu Staříč – Suchá je v k.ú. Dolní Suchá vysazena odbočka plynovodu 
DN 300, PN 40 Suchá – Dolní Lutyně (622 041), která je propojena s výše uvedeným 
plynovodem. 
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Degazační plynovodní síť Green Gas, DPB Paskov a.s. 
Tento středotlaký systém plynovodů degazačního plynu je používán pro spojení mezi provozy 
v revíru OKD, včetně propojení s důlními provozy v Polsku a umožňuje dodávku plynu 
odběratelům mimo OKD, a.s. Spolu s degazačním plynovodem v trase Darkov - Arcelor 
Mittal Ostrava (Nová huť) je uložen dusíkovod. U zemního plynu z důlní degazace se 
vzhledem k propojení většiny důlních podniků s ArcelorMittal Ostrava, a.s. předpokládá jeho 
efektivnější využití. Výše dodávek degazačního je závislá na těžbě uhlí, s postupným 
útlumem těžby uhlí v karvinském regionu dochází ke snižování produkce degazačního plynu. 

3.6.5. Zásobování	teplem	(CZT)

Ve správním obvodě je zásobování teplem zajišťováno horkovodní soustavou centrálního 
zásobování teplem (SCZT). Primárním výrobcem a distributorem tepla pro soustavu CZT 
Havířov je Veolia Energie ČR a.s. Dodávka tepla do soustavy CZT města Havířov je od r. 
1999 zajištěna z teplárenských zdrojů této společnosti - Teplárny Karviná (TKV) a Teplárny 
ČSA (TČA) situovaných mimo správní území ORP Havířov. Tepelné zdroje jsou vzájemně 
propojeny horkovodem 2 x DN 600. Mimo topnou sezónu jsou oba zdroje hydraulicky 
propojeny a teplo je dodáváno pouze z jednoho zdroje do Karviné i Havířova. V případě 
výpadku jednoho z těchto zdrojů je možno z druhého zdroje dodávat teplo současně do obou 
měst, díky jejich vzájemné zastupitelnosti při havarijních stavech. Sekundární síť rozvodu 
tepla na území města Havířova z velké části provozuje Havířovská teplárenská společnost a.s.

Současný stav kapacity a bezpečnosti dodávek je plně vyhovující, proto nejsou v ZÚR 
Moravskoslezského kraje definovány žádné záměry na výstavbu nových teplovodů 
a horkovodů na území správního obvodu. Počítá se však s rozšiřováním horkovodní tepelné 
soustavy pro nové byty na sídlišti v Havířově-Šumbarku a soustavy centrálního zásobování 
v navrženém městském centru. V ostatních obcích s převažující rodinnou výstavbou je 
využíváno zemního plynu v lokálních tepelných zdrojích. 

3.6.6. Zásobování	elektrickou	energií	a	kapacita	přenosové	sítě

Na území správního obvodu se nevyskytuje žádný významnější zdroj elektrické energie, proto 
je nutné zajišťovat elektrickou energii prostřednictvím distribučních sítí VVN a VN. Dodávky 
energií jsou bezproblémové. Až 90 % elektrické energie je přenášeno nadzemním vedením, 
ve městě Havířov je značná část vedena v podzemí.

Délka rozvodů elektřiny v SO ORP Havířov v roce 2016
Obec Délka [km]

Albrechtice 63,4

Havířov 164,6

Horní Bludovice 18,2

Horní Suchá 47,4

Těrlicko 44,0

Celkem za SO ORP 337,5

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

Nadřazená přenosová soustava - nadřazená přenosová soustava zajišťuje přenos el. výkonu
do míst s jeho trvalým deficitem, s vazbou na Polskou republiku. V území ORP Havířov je 
zastoupena dvojitým vedením 400 kV a dvojitým vedením 220 kV:
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400 kV - ZVN 443Albrechtice – Wielopole (Polsko)
400 kV - ZVN 444 Nošovice – Wielopole  
220 kV - VVN  245 – 246      Lískovec – Kopanina, Bujakow  (Polsko)

Distribuční síť 110 kV je ve SO ORP Havířov díky přítomnosti nadřazené rozvodny 
400 /110/22 kV Albrechtice značně zahuštěna.  Všechna vedení provedena jako dvojitá 
s vodiči 3x150 - 3x2x670 AlFe. 

Přehled vedení VVN 110 kV – ČEZ Distribuce a.s. v území ORP Havířov:
VVN 601 – 602 Albrechtice – Ropice (6 x 210 Alfe)
VVN 611 – 612 Albrechtice – Lískovec (6 x 185 Alfe)
VVN 623 – 624 Albrechtice – Teplárna Karviná (6 x 150 AlFe)
VVN 625 – 626 Albrechtice – Teplárna Karviná (6 x 150 AlFe)
VVN 627 – 628 Albrechtice – Důl  9. květen (6 x 185 AlFe)
VVN 645 – 643 Albrechtice – Kunčice (6 x 240 AlFe)
VVN 667 – 668 Albrechtice – Havířov (6 x 185 AlFe)
VVN 671 –674 (673) Albrechtice – Doubrava (6 x 240 AlFe) 
VVN 693 – 696 Dětmarovice – Doubrava  – Albrechtice (6 x 2 x 670 AlFe)

Na území se nacházejí 3 plynové kogenerační jednotky (palivem je degazační plyn) - výrobny 
elektrické energie a jedna malá vodní elektrárna (1 turbína) na vodním díle Těrlicko 
s výkonem 35 kW.

Důležitým zařízením je transformační stanice 400/110/22 kV Albrechtice, která zajišťuje 
rozvod elektrické sítě na území celého správního obvodu i širokého okolí. Hlavním 
provozovatelem je společnost ČEPS, a.s.

Na ORP Havířov je Energetickým regulačním úřadem povoleno 43zařízení, které využívají 
jako zdroje slunečního záření – fotovoltaické elektrárny.

Produktovody
Katastrálním územím obcí Horní Suchá a Prostřední Suchá prochází produktovod, jehož 
provozovatelem je BENZINA, s.r.o. Celková ověřená délka produktovodu je 2,35 km a v jeho 
okolí je vymezeno ochranné pásmo ve vzdálenosti 300 m po obou stranách potrubí. S 
ohledem na liniový charakter produktovodu je vedením trasy ovlivněno rozsáhlé území, 
sestávající od průmyslových ploch až po aktivně obydlené a zemědělsky využívané plochy, 
včetně vodotečí.

Na území ORP Havířov se nachází část trasy starých potrubních řádů koksárenského plynu v 
provozních oblastech Karviná a Ostrava. Tyto bývalé produktovody procházejí územím 
významných sídelních útvarů Ostrava, Karviná, Bohumín, Rychvald, Orlová a Havířov.

Kondenzát koksárenského plynu obsahuje zejména naftalen (přes 95%) a vyplňuje až 60% 
vnitřního průřezu potrubí. Trasa potrubí prochází v k.ú. Prostřední Suchá a k.ú. Dolní Suchá 
nejen zastavěným územím, ale i vymezenými zastavitelnými plochami, které patří 
k významným rozvojovým plochám na území těchto katastrálních území. 
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Rozvoj	technické infrastruktury
Dle ZÚR Moravskoslezského kraje byly vymezeny tyto plochy a koridory pro záměry veřejné 
infrastruktury v oblasti plynoenergetiky zasahující na území SO ORP Havířov:

► (PZP Třanovice-) hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu 
DN 500 pro oblast Karviná-Doly s dotčenými obcemi Albrechtice a Horní Suchá.

► Albrechtice – Český Těšín (Žukov) – obnova VTL plynovodu DN 500 s dílčími 
přeložkami mimo zastavěné území s dotčenou obcí Albrechtice.

► Havířov (Suchá) – Albrechtice – obnova VTL plynovodu DN 500 s přeložkami mimo 
zastavěné území, včetně jižního obchvatu Albrechtic s dotčenými obcemi Horní 
Suchá, Albrechtice a městem Havířov.

► V rámci ZÚR Moravskoslezského kraje byly také vymezeny plochy a koridory pro 
záměry elektroenergetiky nadmístního významu týkající se území SO ORP Havířov. 
Jde o následující:

► (EDĚ) – Nošovice – Albrechtice - vedeni 400 kV v souběhu se stávající trasou 
s dotčenou obcí Horní Bludovice.

► Vedeni EZS – TR Albrechtice (VVN), vedeni 1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, 
včetně rozvodny 110 kV s dotčenou obcí Albrechtice

► Nošovice – Albrechtice (VVN) – zvýšeni přenosové kapacity vedeni 400 kV VVN 
460 s dotčenými obcemi Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko a 
městem Havířov.

3.6.7. Spoje	(pokrytí	území	signály)

Elektronické	komunikační	zařízení
Podzemní vedení komunikační sítě má mnoho vlastníků a pokrývá v současnosti převážnou 
část území ORP Havířov, tak jak bylo cílem jednotlivých provozovatelů. Kapacitně pevná i 
mobilní síť pokrývá současné požadavky na elektronické komunikační služby obyvatelstva a 
podnikatelské sféry, s dostatečnou rezervou i pro výhledové období. V území ORP Havířov je 
zajištěna také dostupnost mobilních sítí všech operátorů.

Na území SO ORP se nachází 5 radioreléových bodů, které spravuje společnost České 
radiokomunikace a.s. Dále územím ORP Havířov prochází komunikační vedení UPC Česká 
republika, v k.ú. Šumbark, Havířov-město a Bludovice je společností PODA a.s. provozována 
a postupně rozšiřována veřejná metropolitní síť.

SO ORP Havířov jsou vedeny dálkové optické kabely přenosové sítě České telekomunikační 
infrastruktury, napojující jednotlivé digitální ústředny (RSU) na hostitelskou ústřednu 
Havířov, která je propojena na tranzitní ústřednu v Ostravě.

Připojení	k internetu
Počítač a připojení k internetu má v SO ORP Havířov více než polovina bytů. Z celkového 
počtu 36 668 bytů je jich vybavených samostatným počítačem 58,8 %, nejvíce v obcích 
Albrechtice (64,6 %) a Těrlicko (64,3 %), nejméně ve městě Havířov (58,1 %). Počítač 
napojený na internet má o 3,6 % méně bytů, nejvíce jich je opět v obcích Albrechtice 
a Těrlicko s více než 61 % z celkového počtu bytů, nejméně v obci Horní Suchá, následované 
městem Havířov, kde je na internet napojeno necelých 55 % bytů.
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Vybavenost obcí v SO ORP Havířov počítači a připojením k internetu

Obec
Obydlené byty 

celkem

Z toho (%)

Vybavené počítačem Vybavené počítačem s internetem

Albrechtice 1368 64,6 61,3

Havířov 31 638 58,1 54,5

Horní Bludovice 683 68,4 64,9

Horní Suchá 1543 58,3 54,4

Těrlicko 1436 64,3 61,0

SO ORP Havířov 36 668 58,8 55,2

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2011

Údaje vyplývající ze SLDB 2011 nepodávají v oblasti připojení k internetu zcela odpovídající 
informace, je nutné je adekvátně interpretovat. V SO ORP Havířov jsou nabízeny služby 
velkého množství telekomunikačních poskytovatelů (např. O2, T-Mobile, UPC, apod.) a 
připojení k internetu již není podmíněno pouze pevným připojením prostřednictvím kabelu, 
ale jsou neustále rozšiřovány bezdrátové sítě. V souvislosti s těmito fakty, bude v současné 
době procento domácností připojených k internetu vyšší, než můžeme vidět ve výše uvedené 
tabulce. 
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3.7. Dopravní	infrastruktura

3.7.1. SWOT	analýza

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Poloha na silnici I. třídy (I/11), umožňující 
kapacitní silniční spojení s Ostravou.

Vedení zatížených silnic I/11 a II/475 zastavěným 
územím obcí (Havířov, Horní Suchá, Těrlicko) 
spojené s nadměrným imisním a hlukovým 
zatížením.

Poloha na významné celostátní železniční trati 
(trať č. 321).

Složité technické podmínky v poddolovaných 
oblastech pro realizaci nových tras dopravní 
infrastruktury (Havířov, Horní Suchá).

Dobrá dostupnost města Havířov veřejnou 
hromadnou dopravou jak z hlediska počtu spojů, 
tak z hlediska délky trvání cesty.

Špatný technický stav některých silnic III. třídy 
a místních komunikací v jednotlivých obcích.

Trasa regionální cyklotrasy, hustá síť 
cyklostezek.

Nebezpečné dopravní úseky pro chodce na území 
města Havířova a obce Albrechtice.

S nárůstem počtu automobilů stoupá zatížení 
komunikací dopravou. Vznikají nebezpečné, 
nepřehledné situace (doprava, cyklisté, chodci).

Nedostatečné využití možnosti kombinované 
přepravy nákladů (silnice – železnice – vlečky)

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Realizace plánovaných silničních obchvatů obcí 
Havířov, Těrlicko a Horní Suchá.

Odkládání realizace záměrů rozvoje a obnovy 
dopravní infrastruktury z důvodu nedostatku 
finančních prostředků.

Realizace uvažovaného rychlostního tahu I/11 
(obce Těrlicko, Havířov, Horní Suchá).

Zábor půdy pro realizaci plánovaných záměrů 
dopravní infrastruktury.

Postupné oddělení motorové a cyklistické 
dopravy ve městě Havířov.

Nárůst tranzitní nákladní dopravy na hlavních 
trasách ve směru na Slovensko a Polsko.

Možnosti využívání fondů Evropské unie.
Zvyšování koncentrace individuální dopravy ve
větších sídlech.

Realizace systému cyklostezek v širších vztazích 
v území s návazností na rekreační oblasti 
a sousední regiony.

Rozmáhající se suburbanizace s negativními
důsledky na dopravní situaci.

Využití koridorů stávajících sítí, ploch brownfields 
a revitalizovaných ploch pro doplnění a zkvalitnění 
systémů dopravní infrastruktury.

Omezování počtu spojů ve veřejné autobusové 
a železniční dopravě v důsledku snižování dotací 
a zvyšování cen jízdného.

Rozvoj letiště Ostrava-Mošnov včetně navazující 
průmyslové zóny a posílení jejich vazeb na silniční 
a železniční síť republikového a mezinárodního 
významu a na Ostravu a ostatní sídelní centra 
MSK.

Nedostatek financí na údržbu silnic.

Silnou stránkou území SO ORP Havířov je poloha na významné celostátní elektrifikované 
železniční trati č. 321 (Opava – Český Těšín), na níž jsou zde umístěny 4 železniční stanice 
nebo zastávky. Hustota silniční sítě a její rozložení na sledovaném území jsou relativně dobré, 
většina obcí leží na silnici I. nebo II. třídy; význam má především silnice I/11 umožňující 
silniční spojení s významnými sídly v regionu jako Ostrava, Český Těšín nebo Třinec.
Častým problémem silniční infrastruktury je však vedení některých dopravně zatížených 
silnic zastavěným územím obcí a technický stav některých silnic III. třídy a místních 
komunikací. Na daném území je v Zásadách územního rozvoje Moravskoslezského kraje 
vymezeno několik rozvojových záměrů, jejichž realizací by mělo dojít k vybudování 
obchvatů a ke kapacitnímu zlepšení obsluhy území v návaznosti na další obce v regionu. 
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Další silnou stránkou území je dobrá dostupnost města Havířov veřejnou hromadou dopravou 
(z časového hlediska i z hlediska počtu spojů), která mj. pramení z prostorové blízkosti obcí a 
vysoké hustoty osídlení.

Problémy	k řešení	v rámci	územního	plánování

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území – bez grafiky:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

DI1
Rozvoj letiště Ostrava-
Mošnov

Posílení vazeb na silniční 
a železniční síť 
republikového a 
mezinárodního významu 
a na Ostravsko

Havířov, Horní 
Suchá

Havířov-město, 
Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, Horní 
Suchá

nový trvá

DI2

Pro rozvoj, doplnění a 
zkvalitnění systémů 
dopravní a technické 
infrastruktury přednostně 
využívat koridory 
stávajících sítí, plochy 
brownfields a 
revitalizované plochy po 
těžbě

Silná vazba na ORP 
Karviná a Orlová

Havířov, Horní 
Suchá

Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, Horní 
Suchá

nový trvá

Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

DZ2
Sesuv - velká dopravní
zátěž

Negativní ovlivnění 
vodního režimu vlivem 
výskytu sklonitých orných 
půd

Havířov Bludovice trvá
realizováno, 

dále 
nesledováno

DZ3
Nedostatečné dopravní 
napojení komunikací

Dopravní závada Havířov Bludovice trvá trvá

DZ4

Přeložka komunikace 
III/4731 (návaznost na 
ÚP Horní Bludovice, 
záplavové území)

Připojení Horních Bludovic 
k Havířovu, zajištění 
územní rezervy pro 
přeložku komunikace, 
zajistit návaznost na ÚPD 
Horní Bludovice, prochází 
záplavovým územím a 
prvky ÚSES (dle územního 
plánu zastavitelná plocha 
BL-Z5)

Havířov Bludovice trvá trvá

DZ5
Nedostatečné dopravní 
napojení komunikací

Dopravní závada
Horní 

Bludovice
Prostřední 
Bludovice

trvá trvá

DZ7
Vedení čtyřproudové 
komunikace II. třídy 
centrem obce

Zvýšená hlučnost a imisní 
zatížení

Horní Suchá Horní Suchá trvá trvá

DZ8
Nedostatečné dopravní 
napojení komunikací 
(rozhled, svah)

Dopravní závada Těrlicko
Horní 

Těrlicko
v řešení trvá - v řešení

DZ10

Nesouhlas se záměrem 
stavby rychlostní 
komunikace jako 
dvouproudové (z původní 
čtyřproudové).

Dochází k záboru 
zemědělského půdního 
fondu a zastavitelné 
plochy.

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

nový problém -
Nutné řešit 

v nadmístním 
měřítku v rámci 

ZÚR MSK

trvá - Nutné 
řešit 

v nadmístním 
měřítku 

v rámci ZÚR 
MSK

DZ11
Záměr vlakotramvaje x 
silniční doprava (Silnice 
I. třídy)

Záměr vlakotramvaje 
zasahuje do stávajícího 
systému městské silniční 
dopravy.

Havířov
Havířov-
město, 

Bludovice
nový problém trvá

DZ12
Nebezpečný dopravní 
úsek pro chodce

Vysoká intenzita 
autodopravy včetně 
autobusů MHD i ČSAD v 
úseku ulice Padlých hrdinů

Havířov Bludovice nový problém trvá
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Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

DZ13
Křižovatky ulic Hlavní, 
Obecní a Školní

Zřízení okružní křižovatky 
pro zpomalení provozu a 
zajištění větší bezpečnosti 
na území obce

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

- nový problém

DZ14
Křižovatky ulic Hlavní a 
Nádražní

Zřízení okružní křižovatky 
pro zpomalení provozu a 
zajištění větší bezpečnosti 
na území obce

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

- nový problém

DZ15 Parkování ve městě

Nelze stavebně rozšířit 
komunikace a zřídit 
parkovací pruh z důvodu 
umístění vzrostlých stromů 
(ul. Gogolova, Bludovická, 
Gustava Klimenta, Sadová, 
V Parku, Točitá, 
Balzacova, Nad Terasou, 
Družstevnická, 
Majakovského, 
Čajkovského Sukova, 
Koperníkova, Máchova, 
Marxova, E.Urxe, 
Zednická, Stavbařská)

Havířov
Bludovice, 
Havířov-
město

- nový problém

DZ16
Křižovatka Dělnická x 
Fryštátská x Kpt.Jasioka

Výstavba okružní 
křižovatky z důvodu 
zvýšené intenzity provozu, 
zvýšení přehlednosti a 
bezpečnosti dopravy, 
zajištění bezpečnosti 
chodců

Havířov
Prostřední 

Suchá
- nový problém

DZ17
Křižovatky Ostravská x 
Anglická

Z důvodu zvýšení 
přehlednosti bezpečnosti 
dopravy, zajištění 
bezpečnosti chodců 
vhodnou úpravou této 
křižovatky (mimoúrovňová 
křižovatka, kruhový objezd, 
světelná signalizace)

Havířov
Havířov-
město

- nový problém

DZ18
Křižovatka Dlouhá třída x 
Studentská x Okrajová

Vybudování kruhového 
objezdu z důvodu zvýšení 
přehlednosti a bezpečnosti 
dopravy, zajištění 
bezpečnosti chodců.

Havířov Bludovice - nový problém

DZ19
Křižovatka U Skleníků x 
Dělnická

Výstavba okružní 
křižovatky z důvodu 
zvýšení plynulosti a 
bezpečnosti dopravy a z 
důvodu špatného příjezdu 
k nákupnímu centru

Havířov
Prostřední 

Suchá
- nový problém

DZ20
Křižovatka Padlých 
hrdinů x Životická x 
Těrlická

Vytvoření bezpečného 
přechodu chodců z důvodu 
umístění autobusové 
zastávky

Havířov, 
Albrechtice

Bludovice, 
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

- nový problém

DZ21
Nebezpečný dopravní 
úsek pro chodce

K zajištění bezpečnosti 
chodců vybudovat chodník 
podél ul. Anglická pro 
přechod přes železniční 
přejezd.

Havířov Šumbark - nový problém

DZ22
Nebezpečný dopravní 
úsek pro chodce

Pro zvýšení bezpečnosti 
chodců vybudovat nový 
chodník podél komunikace 
Orlovská

Havířov Dolní Suchá - nový problém

DZ23
Křižovatka Těšínská x U 
Stadionu

Řešení křižovatky z 
důvodu nárůstu dopravy 
vlivem výstavby občanské 
vybavenosti

Havířov Bludovice - nový problém

DZ24 Chybějící cyklostezka

Řešit dopravní napojení 
cyklostezky na 
vybudovanou cyklostezku v 
Těrlicku

Havířov, 
Těrlicko

Bludovice, 
Dolní 

Těrlicko, 
Horní 

Těrlicko

- nový problém
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Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

sZL1
Záměr silnice I. třídy 
křižuje lokální biocentrum

střet záměru s limitem v 
území

Havířov Dolní Suchá trvá
dále 

nesledováno

sZL2
Záměr silnice I. třídy 
křižuje lokální biokoridor

střet záměru s limitem v 
území

Havířov Dolní Suchá trvá
dále 

nesledováno

sZL3
Záměr silnice I. třídy 
křižuje lokální biokoridor

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

trvá trvá

sZL4
Záměr silnice I. třídy 
křižuje lokální biokoridor

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá trvá

sZL5
Záměr silnice I. třídy 
křižuje lokální biokoridor

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá

dále 
nesledováno

sZL6
Záměr silnice I. třídy 
křižuje regionální 
biokoridor

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

trvá trvá

sZL7
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné území

střet záměru s limitem v 
území

Havířov Dolní Suchá trvá
dále 

nesledováno

sZL8
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné území

střet záměru (dále již 
nesledované varianty) s 
limitem v území

Havířov
Havířov-
město

trvá
dále 

nesledováno

sZL9
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné území

střet záměru (dále již 
nesledované varianty) s 
limitem v území

Havířov Bludovice trvá
dále 

nesledováno

sZL10
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné území

střet záměru s limitem v 
území

Horní 
Bludovice

Prostřední 
Bludovice

trvá – varianta 
ovšem není 
ŘSD dále 
sledována

dále 
nesledováno

sZL11
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné území

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá trvá

sZL12
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné území

střet záměru s limitem v 
území

Horní Suchá Horní Suchá trvá trvá

sZL13
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné území

střet záměru s limitem v 
území

Havířov
Prostřední 

Suchá
trvá vyřešeno

sZL14
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné území

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá

dále 
nesledováno

sZL15
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné území

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá

dále 
nesledováno

sZL16
Záměr silnice I. třídy 
prochází lesem

střet záměru s limitem v 
území

Havířov Dolní Suchá trvá
dále 

nesledováno

sZL18
Záměr silnice I. třídy 
prochází lesem

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá trvá

sZL19
Záměr silnice I. třídy 
prochází lesem

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá trvá

sZL20
Záměr silnice I. třídy 
prochází lesem

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá trvá

sZL21
Záměr silnice I. třídy 
prochází lesem

střet záměru s limitem v 
území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá trvá

sZL22
Záměr přeložky místní 
komunikace prochází 
lesem

střet záměru s limitem v 
území

Havířov Bludovice trvá trvá

sZL39

Střet záměru koridoru 
komunikace I/11 
Havířov-Třanovice se 
stávající zástavbou

Negativní vliv na okolní 
zástavbu

Havířov

Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Bludovice

trvá trvá

sZL44

Střet záměru koridoru 
komunikace I/11 
Havířov-Třanovice se 
stávající zástavbou 

Negativní vliv na okolní 
zástavbu 

Horní Suchá Horní Suchá trvá trvá

sZL45

Střet záměru koridoru 
komunikace I/11 
Havířov-Třanovice se 
stávající zástavbou 

Negativní vliv na okolní 
zástavbu 

Těrlicko

Dolní 
Těrlicko, 

Horní 
Těrlicko, 

Hradiště pod 
Babí horou

trvá trvá

sZZ3
Záměr silnice I. třídy je v 
konfliktu se záměrem 
zastavitelné plochy

Vzájemný střet záměru 
(dále již nesledované 
varianty) v území

Havířov
Havířov-
město

trvá
dále 

nesledováno
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Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

sZZ4
Záměr silnice I. třídy je v 
konfliktu se záměrem 
zastavitelné plochy

Vzájemný střet záměru 
(dále již nesledované 
varianty) v území

Havířov Bludovice trvá
dále 

nesledováno

sZZ5
Záměr silnice I. třídy je v 
konfliktu se záměrem 
zastavitelné plochy

Vzájemný střet záměru 
(dále již nesledované 
varianty) v území

Havířov, Horní 
Bludovice

Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

trvá
dále 

nesledováno

sZZ6
Záměr silnice I. třídy je v 
konfliktu se záměrem 
zastavitelné plochy

Vzájemný střet záměru v 
území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá

dále 
nesledováno

Odůvodnění:
Území SO ORP Havířov disponuje poměrně vyhovující hustotou a rozložením silniční sítě. 
Její kostrou jsou silnice I. a II. třídy. Z hlediska železniční dopravy zde prochází celostátní 
železniční trať.

Nejčastějšími dopravními problémy v obcích je vedení některých dopravně zatížených silnic 
zastavěným územím obcí.

Současnou základní síť dopravní infrastruktury v řešeném území zobrazuje následující mapa.

Dopravní infrastruktura na území SO ORP Havířov v roce 2016

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016
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3.7.2. Silniční	síť

Silniční infrastruktura na daném území
Základem silniční sítě jsou zde v současnosti silnice I. a II. třídy, které dále doplňují silnice 
III. třídy a místní komunikace. Za období 2014-2016 nedošlo ke změně přístupu ke koncepci 
základní komunikační sítě na území ORP Havířov.

Délka silnic I., II. a III. třídy na území obcí SO ORP Havířov v roce 2016
Obec Silnice I. třídy (km) Silnice II. třídy (km) Silnice III. třídy (km)

Albrechtice 0,0 0,1 7,0

Havířov 10,8 8,3 15,3

Horní Bludovice 0,0 0,0 10,6

Horní Suchá 0,0 8,4 4,4

Těrlicko 6,9 6,2 3,5

Celkem za SO ORP 17,7 23,0 40,8

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

Silnice I., II. a III. třídy
Územím správního obvodu ORP Havířov prochází jedna silnice I. třídy – silnice I/11 (okr. 
křiž. Vrčení – Hradec Králové – Šumperk – Bruntál – Opava – Ostrava – Havířov –
Český Těšín – Třinec – Jablunkov – st. hranice se Slovenskem). Řešeným územím prochází 
přes obce Havířov (katastrální území Šumbark, Havířov-město a Bludovice) a Těrlicko 
(katastrální území Horní Těrlicko). Jedná se o komunikaci republikového významu, která mj. 
umožňuje silniční spojení s významnými sídly v regionu jako Ostrava, Český Těšín nebo 
Třinec. V Ostravě je napojena na dálnici D1 a v Českém Těšíně na rychlostní silnici R48.

Dále přes SO ORP Havířov procházejí tři silnice II. třídy a 16 silnic III. třídy:
► Silnice II/474 (Hnojník – Dětmarovice) – ve SO ORP Havířov je vedena územím obce 

Horní Suchá, hranicí obce Albrechtice a obcemi Havířov a Těrlicko. Jde o komunikaci 
regionálního (krajského) významu, která jižně od sledovaného území umožňuje napojení 
na rychlostní silnici R48 a severně pak na oblast Karviné a Orlové.

► Silnice II/475 (Havířov – Horní Suchá – Karviná) – tato spojnice Havířova a Karviné 
prochází na sledovaném území obcemi Havířov a Horní Suchá.

► Silnice II/479 (Ostrava – Šenov – Havířov) – na řešeném území prochází pouze v 
krátkém úseku částí města Havířov.

► Silnice III/01140 (Havířov – Žermanice)
► Silnice III/4726 (Petřvald – Havířov)
► Silnice III/4731 (Sedliště – Horní Bludovice)
► Silnice III/4734 (Kaňovice – Horní Bludovice)
► Silnice III/4735 (Horní Tošanovice – Havířov)
► Silnice III/4739 (Šenov – Kaňovice)
► Silnice III/4741 (Těrlicko, Hradiště pod B. h. – Český Těšín, Mistřovice)
► Silnice III/4742 (Havířov, Bludovice – Havířov, Životice)
► Silnice III/4743 (Havířov, Životice – Albrechtice)
► Silnice III/4744 (Horní Suchá – Havířov, Prostřední Suchá)
► Silnice III/4745 (Havířov, průjezdná)
► Silnice III/4746 (Havířov, průjezdná)
► Silnice III/4748 (Horní Suchá – Stonava)
► Silnice III/4749 (Stanislavice – Stonava – Karviná, Darkov)
► Silnice III/47210 (Orlová – Havířov, Prostřední Suchá)
► Silnice III/47212 (Horní Suchá – Karviná, Darkov)
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Hustota silniční sítě a její rozložení na území ORP Havířov jsou relativně dobré, většina obcí 
leží na silnici I. nebo II. třídy. Častým problémem je však vedení některých silnic zastavěným 
územím obcí a technický stav některých silnic III. třídy a místních komunikací.

Intenzita silniční dopravy
Intenzita dopravy je hlavním měřítkem vytížení komunikace. Postupné zkvalitnění dopravní 
infrastruktury i doprovodných ploch je nezbytným předpokladem pro rozvoj cestovního 
ruchu, zvýšení atraktivity území a podmínek pro podnikatelskou sféru. 

Míru dopravního zatížení silniční sítě na území ORP Havířov dokládají výsledky 
z Celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Celostátní sčítání dopravy 2015 se vlivem diskusí 
nad jeho technickým zajištěním a finanční náročností neuskutečnilo a koná se až od května do 
října roku 2016. Výsledky budou zapracován\y do další aktualizace ÚAP.

Intenzity dopravy udává ukazatel RPDI - roční průměr denních intenzit, který zohledňuje 
variace hodnot intenzity v průběhu týdne (v pracovních dnech i o víkendech) v průběhu roku. 
Skutečné hodnoty v reálném čase jsou však v pracovních dnech výrazně vyšší než průměrné 
hodnoty, intenzita provozu se rovněž značně mění v průběhu dne.

Nejvyšší intenzita dopravy v řešeném území je na sledovaném území dle Celostátního sčítání 
dopravy 2010 na silnici I/11 v úsecích Havířov – Šenov (RPDI je zde 21 319 vozidel za den) 
a v Havířově od křižovatky se silnicí II/475 po Bludovice (13 – 16 tis. vozidel za den), 
na silnici II/475 v úseku Havířov-Dolní Suchá – Horní Suchá (11, 5 – 13 tis. vozidel za den) 
a na silnici III/4746 v Havířově (10 – 13 tis. vozidel za den). Jako problematické se jeví 
vedení některých silnic zastavěným územím obcí (I/11 obcemi Havířov a Těrlicko a II/475 
obcemi Horní Suchá a Havířov).

Intenzita silniční dopravy na území SO ORP Havířov v roce 2010

Zdroj dat: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Sčítání dopravy 2010, vlastní úprava
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3.7.3. Železniční	síť
Přes SO ORP Havířov je vedena celostátní železniční trať č. 321 Opava východ – Český 
Těšín, která je důležitou páteřní spojnicí mezi Opavou, Ostravou a Českým Těšínem. Jde
o trať elektrifikovanou a v úseku Ostrava-Svinov – Český Těšín dvoukolejnou. V Chotěbuzi 
a Ostravě-Svinově se napojuje na tratě, které jsou součástí tranzitních železničních koridorů. 

Na trase trati je Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje z roku 
2008 a návazně na to i Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury města Havířov z roku 2009 
navrhováno vybudování nové železniční zastávky označené „Havířov, nemocnice“, která 
je situována v prostoru mimoúrovňového křížení trati se silnicí III/4746 (ul. Dělnická). Dále 
je těmito dokumenty navrhována optimalizace trati – zvýšení traťové rychlosti ze současných 
80km/h až na 100 km/h.

Délky železničních tratí v obcích SO ORP Havířov v roce 2016

Obec Železnice (km)

Albrechtice 11,8

Havířov 23,7

Horní Bludovice 0,0

Horní Suchá 5,4

Těrlicko 0,0

Celkem za SO ORP 40,8

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2016

Vzdálenostní dostupnost celost. trati v obcích SO ORP Havířov a v nejbližším okolí v roce 2016

Zdroj dat: ÚAP MSK 2015

Výše uvedený koncepční dokument se rovněž zabývá návrhem rozšíření systému 
„vlakotramvají“. Ve správním obvodu ORP Havířov se jedná o „vlakotramvaje“ v trasách 
Havířov – Petřvald – Hranečník a Havířov centrum – Havířov - Bludovice, které by sloužily 
pouze pro osobní provoz. Smyslem těchto záměrů je jednak využití stávajících pozemků 
a stávajícího tělesa vlečkových tratí OKD a dále zatraktivnění železniční dopravy pro 
obyvatele města Havířova. Jedná se však o záměr v novém územním plánu Havířova.

Území je charakteristické vysokým počtem vleček, jejichž provozovatelem je většinou 
společnost Advanced World Transport a.s.
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Železniční zastávky a stanice
Bezprostřední obsluha území je zajišťována prostřednictvím železničních zastávek nebo 
stanic. Pro hodnocení úrovně obsluhy území železniční dopravou je proto rozhodující jejich 
počet a rozložení v území. Stanicemi a zastávkami v řešeném území umístěnými na této trati 
jsou Havířov, Havířov-Suchá, Horní Suchá, Albrechtice u Českého Těšína; z celkového počtu 
5 obcí tedy disponují železniční zastávkou či stanicí 3 z nich.

Ve sledovaném období ÚAP 2016 je výstavba železniční zastávky Havířov- nemocnice již v 
přípravné realizaci. (označení záměru – Z69)

3.7.4. Letecká	doprava

Na území ORP se nenachází letiště pro vnitrostátní ani mezinárodní přepravu. Nejbližší 
mezinárodní letiště je Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově.
Celý SO ORP Havířov se však nachází v sektoru C ochranného pásma přehledových 
systémů (přehledového primárního radaru a přehledového sekundárního radaru přehledové 
části systému přesného přibližovacího radaru), což přináší omezení výstavby určitých staveb 
podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Na správním území ORP Havířov byly stanoveny přistávací plochy pro nouzové využití na 
základě vyhodnocení činnosti složek Integrovaného záchranného systému při povodních, 
které v roce 2009 zasáhly část Moravskoslezského kraje. K umístění improvizované 
přistávací plochy pro vrtulníky Armády ČR byly navrženy 2 plochy, jedna na území 
statutárního města Havířov, jedna na území obce Těrlicko. 
V areálu Nemocnice s poliklinikou Havířov je umístěna plocha pracovního heliportu HEMS 
(provoz VFR – den/noc ).

3.7.5. Vodní	doprava

Na řešeném území se nachází účelová vodní cesta – přehradní nádrž Těrlicko pro rekreační 
plavbu a vodní dopravu místního významu. Na této vodní ploše jsou provozovány rekreační a 
sportovní aktivity, četně lyžařského vodního vleku a vodního lyžování.

3.7.6. Dopravní	obslužnost	území	veřejnou	dopravou

Veřejná hromadná doprava vytváří v rámci města i celé aglomerace protiváhu dopravě 
individuální. K veřejné hromadné dopravě na území SO ORP Havířov slouží autobusová 
linková doprava, železnice a městská hromadná doprava. Zprovozněním dopravního 
terminálu Hranečník v Ostravě v únoru 2016 došlo k významným změnám v provozu 
příměstských linek ze směrů od/do Havířova.

Dostupnost ORP Havířov veřejnou hromadnou dopravou z Ostravy v roce 2016
Příměstské linky

Linka č. Trasa

365 Dolní Domaslavice - Žermanice - Lučina

366 Lučina - Žermanice - Dolní Domaslavice

440 Havířov - Šenov - Ostrava
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Příměstské linky

Linka č. Trasa

441 Havířov - Ostrava

442 Havířov - Ostrava

443 Havířov - Ostrava

444 Havířov - Ostrava

445 Havířov - Ostrava

446 Havířov - Šenov

451 Havířov - Orlová - Dětmarovice

452 Havířov - Orlová

453 Havířov - Rychvald - Bohumín

455 Havířov - Karviná

456 Havířov - Orlová

457 Havířov - Stonava

459 Havířov - Stonava

460 Orlová - Petřvald - Šenov - Nošovice

461 Šenov - Havířov - Nošovice

462 Havířov - Dolní Domaslavice - Třanovice

463 Horní Suchá - Havířov - Nošovice

466 Těrlicko - Albrechtice - Stonava

735 ÚAN - Havířov - Těrlicko - Český Těšín

752 Hranečník - Havířov - Těrlicko - Český Těšín - Jablunkov

Zdroj dat: ČSAD Havířov a.s.

Dostupnost ORP Havířov linkami MHD v roce 2016
Linky městské hromadné dopravy

Linka č. Trasa

401 Havířov, Pr. Suchá, žel. st. - Havířov, Šumbark, točna 2. etapa

402 Havířov, Šumbark, točna Lidická - Albrechtice, žel. st. - Stonava, sídl. Nový svět

403 Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Petřvald, Březiny

404 Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Havířov, Šumbark, točna Lidická

405 Havířov, Pr. Suchá, žel. st. - Havířov, Šumbark, točna 2. etapa

406 Havířov, Podlesí, aut. nádr. -Havířov, Pr. Suchá, žel. st. - Horní Suchá, Pašůvka

408
Havířov, Podlesí, Těšínská - Havířov, Město, žel. st. - Havířov, Šumbark, točna, 2.etapa -
Havířov, Šumbark, točna Petřvaldská - Havířov, Šumbark, točna Lidická - Havířov, Podlesí, 
aut.nádr. 

409 Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Havířov, Šumbark, točna Petřvaldská

410 Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Havířov, Dolní Datyně, točna J. Kotase

411 Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Havířov, Šumbark, točna 2. etapa

412 Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Havířov, Šumbark, točna Lidická

413 Havířov, Šumbark, točna Petřvaldská - Horní Suchá, konečná

414 Havířov, Pr. Suchá, žel. st. - Šenov, ČSAD

415 Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Havířov, Šumbark, točna Petřvaldská

416 Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Havířov, Šumbark, točna 2. etapa

417 Havířov, Šumbark, Nám. T. G. Masaryka - Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Těrlicko, obecní úřad

418 Havířov, Město, žel. st. - Šenov, bytovky - Havířov, Podlesí, aut. nádr.

419 Havířov, Město, obchodní dům - Havířov, Šumbark, točna 2. etapa

420 Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Těrlicko, obecní úřad - Těrlicko, Zelené Město U Goduly

431 Havířov, Podlesí, aut. nádr.-Havířov, Město, Tesco (ZDARMA)

433 Havířov, Prostřední Suchá, Globus-Havířov, Město, žel.stanice. (ZDARMA)

434 Havířov, Prostřední Suchá, Globus-Havířov, Podlesí, aut. nádr. (ZDARMA)

Zdroj dat: ČSAD Havířov a.s.

V rámci aktualizace ÚAP 2016 bylo zpracováno hodnocení dopravní obslužnosti území 
hromadnou dopravou.
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Dostupnost ORP Havířov veřejnou hromadnou dopravou v roce 2016

Obce Počet zastávek MHD Počet linek MHD

Albrechtice 6 1

Havířov 88 19

Horní Bludovice 13 1

Horní Suchá 8 2

Těrlicko 16 2

Celkem za SO ORP 131 25

Zdroj dat: IDOS.cz.

Zdroj dat: ČSAD Havířov a.s.

Jak uvádí výše uvedené tabulky vycházející z platných jízdních řádů, je počet spojů hromadné 
dopravy do ORP Havířov z jednotlivých obcí poměrně vysoký, což je mj. zapříčiněno 
prostorovou blízkostí obcí a vysokou hustotou osídlení (tj. dobré podmínky pro provozování 
veřejné hromadné dopravy a poměrně vysoká poptávka po ní). Nejvyšší počet spojů do města 
Havířov má obec Horní Suchá, naopak nejméně obec Horní Bludovice, cestující pak ale 
většinou mají možnost cesty do centra prostřednictvím MHD. Dostupnost městkou 
hromadnou dopravou ve správním obvodu je na dobré úrovni.

Taktéž časová dostupnost města Havířov hromadnou dopravou je z důvodu prostorové 
blízkosti obcí poměrně dobrá. Průměrné doby trvání cesty hromadnou dopravou do města 
Havířov dle obcí v daných časových intervalech jsou uvedeny v následující tabulce:
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Doba trvání cesty hromadnou dopravou do obce Havířov během všedních dní (listopad 2016)

Obec

Průměrná doba cesty (min)

6. hod. 8. hod. 14. hod.

Spoje do 
centra 
města 

Havířov

Spoje 
jedoucí 
mimo 

centrum 
Havířova

Spoje do 
centra 
města 

Havířov

Spoje 
jedoucí 
mimo 

centrum 
Havířova

Spoje do 
centra 
města 

Havířov

Spoje 
jedoucí 
mimo 

centrum 
Havířova

Albrechtice 16 27 19 - 16 -

Havířov

Horní Bludovice - 7 12 10 - 7

Horní Suchá 12 4 12 - 12 -

Těrlicko 11 11 13 10 13 11

Průměr za SO ORP 13 12 14 10 14 9

Zdroj dat: IDOS.cz
Pozn.: V případě spojů jedoucích do centra města byla hodnocena délka trvání cesty do autobusových zastávek 
Město,radnice nebo Město,střed a vlakové stanice Havířov. V případě spojů, které nejezdí do centra města, byla 
pro hodnocení délky cesty zvolena konečná stanice, točna apod.

Změny jízdních řádů zaznamenaly v porovnání s rokem 2014 větších a rozsáhlejších rozdílů a 
to především v souvislosti se zprovozněním Dopravního terminálu Hranečník. Výsledky 
hodnocení zapojení tohoto významného dopravního uzlu do stávajícího systému hromadné 
dopravy prozatím nejsou k dispozici. Tyto informace budou zapracovány do další aktualizace 
ÚAP.

V souvislosti s MHD se ovšem vyskytuje dlouhodobý problém způsoben stárnutím 
obyvatelstva. Velký podíl přepravovaných osob tvoří osoby v postproduktivním věku, které 
mívají tento druh dopravy za zvýhodněnou cenu, nebo zdarma. Tato situace tak razantně 
ovlivňuje hospodářskou situaci společnosti ČSAD Havířov a.s.

3.7.7. Statická doprava

Nároky na parkování osobních automobilů návštěvníků občanské vybavenosti jsou dány 
především typem vybavenosti a dostupností území hromadnou dopravou osob. V současné 
době se ve správním obvodu ORP Havířov nachází přibližně 5 500 stání pro osobní 
automobily a jejich počet lze označit jako dostatečný. Zároveň je však nutno konstatovat, že 
u objektů vyšší občanské vybavenosti (úřady apod.) mohou být parkovací kapacity 
krátkodobě překračovány. Přesný počet parkovacích stání tak nelze přesněji určit, neboť 
k parkování se mimo samostatně vyčleněná parkoviště využívají pro parkování i blízká stání 
odstavná u bytových domů, která se během dne uvolní.

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá na 
vlastních pozemcích. Pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů se ve správním 
obvodu ORP Havířov nachází přibližně 13 600 odstavných stání na terénu, vestavěných 
garážích v bytových domech a hromadných garáží event. garážových objektů. Vzhledem 
k rozvoji automobilizace lze však tento počet považovat za nedostatečný.

Nároky na parkování osobních automobilů u objektů občanské vybavenosti a obyvatel 
obytných domů by měly vyhovovat pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 - v menších obcích ve 
správním obvodu ORP Havířov (Horní Bludovice, Albrechtice a Horní Suchá) je uvažováno i 
se stupněm automobilizace 1:3,5. Bilance, opírající se o přesnější ukazatele, je však možná až 
v podrobnějších stupních dokumentace. Lze tak konstatovat, že výstavba nových objektů 
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občanské vybavenosti je podmíněna mimo jiné i zajištěním dostatečného počtu parkovacích 
stání. V rámci územních plánů jsou tak řešeny především plošně a kapacitně náročnější 
parkovací plochy.

Celkem lze konstatovat, že vzhledem k počtu bytů v bytových domech ve správním obvodu 
ORP Havířov (cca 31600 bytů), stupni automobilizace 1 : 2,5 a zásadě 1 bytová jednotka = 
potřeba 1 odstavné stání je po započítání všech navrhovaných kapacit deficit odstavných stání 
v rozsahu cca 6400 míst. Tento deficit může být naplněn např. zvýšením kapacity stávajících 
parkovacích ploch, event. výstavbou parkovacích garáží pod stávajícími plochami.

3.7.8. Cyklostezky,	cyklotrasy,	hipostezky,	turistické	trasy

Tato kapitola je podrobněji popsána v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav 
území, v kapitole:

Číslo jevu Název jevu

A106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka

ORP Havířov, které se rozkládá v nadmořské výšce od 240 do 422 m.n.m., nemá obecně 
příznivé podmínky pro cyklistickou dopravu. Příznivý podélný profil mají pouze základní 
cyklistické trasy z Havířova podél Lučiny a dále směrem na Horní Bludovice, Těrlicko a 
Albrechtice a se sílící vazbou na Frýdecko-Místecko. Z centrální oblasti města na západ, sever 
a severovýchod vybíhá pouze silně industrializované území. Přes relativně nepříznivé 
podmínky je cyklistická doprava díky nízkým prostorovým nárokům a velké šetrnosti vůči 
životnímu prostředí výhledově dalším silným prvkem mobility ve městě. Nejvyšší uplatnění 
kola je vedle rekreačních jízd pravděpodobné především u cest do zaměstnání kratších než 10
km. V současné době se oproti roku 2010 zvýšilo procento osob využívající při pravidelné 
cestě do práce/školy jízdní kolo. To ukazuje na stoupající trend cyklistické dopravy v této 
oblasti.

Správním obvodem ORP Havířov jsou vedeny dálková cyklotrasa č. 56 (Bohumín –
Bukovec) a lokální cyklotrasy:

► č. 6064 (Havířov – Šimška – Horní Datyně – Vratimov), 
► č. 6065 (Paskov – Sedliště – Horní Bludovice), 
► č. 6090 (Český Těšín – Dolní Domaslavice), 
► č. 6097 (Dolní Marklovice – Albrechtice), 
► č. 6098 (Pacalůvka – Havířov – Šumbark), 
► č. 6099 (Žermanice – Horní Bludovice), 
► č. 6100 (Dolní Těrlicko – Albrechtice, U trati), 
► č. 6174 (Záguří – Soběšovice – Nošovice – Vyšní Lhoty, Oblesky) a cyklotrasa B 

(Bohumín – Rychvald – Petřvald – Havířov).

Rozvoj sítě cyklistických stezek a cyklotras ve správním obvodu ORP Havířov je navrženo 
především ve správním území města Havířova. Stávající cyklotrasy a cyklostezky budou 
doplněny návrhy především dle Generelu cyklistické dopravy města Havířova. Tyto trasy 
však byly v rámci ÚP města Havířova posouzeny z hlediska kolizí s dopravními záměry 
a některé úseky byly následně přeloženy, případně zrušeny. Trasy, které jsou vedeny, mimo 
stávající komunikace, jsou navrženy jako především stezky pro společný provoz chodců 
a cyklistů, trasy vedené po stávajících komunikacích je v rámci zpracované územně plánovací 
dokumentace navrženo vybavit alespoň samostatnými pásy event. pruhy pro cyklisty.
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3.8. Sociodemografické	podmínky

3.8.1. SWOT	analýza
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Pokračující růst počtu obyvatel v obcích
Těrlicko a Horní Bludovice.

Výrazný pokles obyvatel statutárního města 
Havířov způsobený především migrací obyvatel do 
okolních obcí a blízkých SO ORP.

Zastavení demografického stárnutí v obci Horní 
Bludovice.

Záporný přirozený přírůstek v obcích Albrechtice, 
Havířov a Těrlicko.

Široká nabídka i pokrytí zdravotnických služeb 
a sociální péče pro celé SO ORP a dobře 
dostupná komplexní zdravotnická péče 
v nemocnici v Havířově pro okolní obce.

Druhá nejstarší věková struktura v kraji (nejstarší
obyvatelstvo ve městě Havířov a obci Těrlicko).

Dostatečná nabídka a kapacita mateřských 
školek a základních škol ve všech sídlech.

Méně vzdělané obyvatelstvo včetně vysokoškolsky 
vzdělaných lidí v porovnání s krajským průměrem, 
především v obci Horní Suchá.

Existence Vysoké školy sociálně správní.
Sociální segmentace obyvatelstva (Havířov, Horní 
Suchá).

Vysoká odborná znalost pracovníků sociálních 
služeb města Havířova při přípravě projektů ze 
sociální oblasti financovaných ze 
strukturálních fondů, které se projevilo 
vysokým počtem získaných finančních 
prostředků.

Migrace sociálně nepřizpůsobivých občanů z jiných 
regionů do SO ORP Havířov.

Nedostatečná občanská vybavenost v území 
s rychle se rozvíjející rodinnou zástavbou.

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Migrační potenciál ze Slovenska a Polska, 
zlepšování migračního pohybu obyvatelstva.

Odliv mladých lidí z regionu.

Rozvoj sociálních a ubytovacích služeb pro 
seniory, rozvoj terénní péče.

Zrychlující se trend demografického stárnutí.

Zkvalitnění informovanosti o středoškolských 
oborech ve snaze zvýšit vzdělanostní úroveň 
obyvatelstva.

Hrozba nedostatečné kapacity zařízení sociálních 
a zdravotnických služeb při očekávaném zvýšení 
podílu postproduktivní složky ve věkové struktuře 
obyvatelstva.

Kvalitní pokrytí občanské vybavenosti nabízí 
možnosti stěhování obyvatel z měst na venkov.

Snižování městských a obecních rozpočtů.

Regenerace sídel s cílem posílení jejich 
městských funkcí a atraktivity pro kvalitní 
bydlení mladých lidí – Havířov.

Realizovaná urbanistická řešení nové zástavby 
v Těrlicku a Horních Bludovicích vytvářejí rizika 
segregace skupin obyvatel.

Pokles koupěschopnosti obyvatelstva, který bude 
mít negativní dopad na možnost poskytování 
služeb.

Sociodemografický vývoj v SO ORP Havířov je v posledních letech poznamenán 
dlouhodobým poklesem počtu obyvatel celého území, na kterém se většinově podílí město 
Havířov, neboť okolní obce s výjimkou obce Albrechtice, jsou populačně ziskové. To 
vypovídá o suburbanizačním trendu města Havířov, kdy se lidé stěhují z vnitřního města na 
jeho okraj nebo do blízkého okolí. Proces stárnutí obyvatelstva se zrychluje a v současné době 
je obyvatelstvo jedno z nejstarších v kraji, což bude nadále vyvolávat zvýšenou potřebu
rozvoje sociálních služeb. Negativním trendem je také záporný přirozený přírůstek ve všech 
obcích správního obvodu a záporná migrace především ze Statutárního města Havířov. 
V zájmovém území můžeme sledovat výraznou migraci sociálně nepřizpůsobivých obyvatel 
z jiných regionů. 

Správní obvod má podprůměrně vzdělané obyvatelstvo, přičemž úroveň vzdělanosti se 
výrazně nelepší, i přesto, že na území správního obvodu je dostatečně rozvinutá síť 
vzdělávacích zařízení. Současná úroveň zdravotnických a sociálních služeb a zařízení je na 
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dobré úrovni, ale do budoucna bude potřeba přizpůsobit kapacitu školské a sociálně-zdravotní 
infrastruktury k očekávanému nárůstu počtu důchodců a snížení počtu dětí.

Problémy	k řešení	v rámci	územního	plánování

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území – bez grafiky:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

SD1

Vytvářet územní 
podmínky pro 
rozšiřování stávající 
sítě služeb pro seniory

Budovat domy 
s pečovatelskou službou, 
hospicy, kluby pro 
seniory

Havířov
k.ú. města 
Havířova

trvá trvá

Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

UZ4

Nedostatečné 
parametry 
komunikací, chybí 
OV, veřejné 
prostranství

Suburbanizace bez 
rozlišení širších vazeb a 
občanského vybavení

Havířov Dolní Suchá trvá trvá

UZ17
Lokalita využívaná 
rybáři - chybí OV, 
sociální zázemí

Řešit OV, mobiliář pro 
rekreační účely

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
trvá trvá

UZ27

Nedostatečná 
občanská vybavenost 
u sportovního zařízení 
na ulici Zemědělská

Chybí občanská 
vybavenost a s tím 
související potřeba 
parkovacích stání

Havířov Dolní Datyně -
nový 

problém

UZ28
Nedostatečná 
občanská vybavenost 
v lokalitě U Jelena

Chybí občanská 
vybavenost a s tím 
související potřeba 
parkování, upravené 
veřejné prostranství 
(klidová oddychová zóna)

Havířov Šumbark -
nový 

problém

Odůvodnění:
Rozmístění obyvatelstva v rámci ORP Havířov je odrazem jeho dlouhodobých trendů
v sociální a ekonomické sféře Moravskoslezského kraje. Útlum hornické činnosti vedl 
k tomu, že se podstatně změnil vývoj obyvatelstva zaznamenaný zejména v padesátých a 
šedesátých letech a doznívající v sedmdesátých letech 20. století. Kdysi velmi dynamicky se 
rozvíjející území počalo měnit svůj vývoj ve směru stagnace a omezování celkového 
ekonomického rozvoje, a to se následně projevilo i ve vývoji počtu obyvatel.

Průměrná hustota osídlení SO ORP Havířov k 31.12.2015

Obec Počet obyvatel k 31.12.2015 Průměrná hustota osídlení na km
2

Albrechtice 3 948 311,2

Havířov 74 101 2310,2

Horní Bludovice 2 313 257,4

Horní Suchá 4 537 463,2

Těrlicko 4 372 177,4

Celkem ORP 89 271 1012,2
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Hustota zalidnění v ORP Havířov a bezprostředním okolí k 1.1.2016

Zdroj dat: ÚAP MSK 2015

3.8.2. Demo-sociální	situace

K 31. 12. 2015 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 213 311 obyvatel a počtem obyvatel 
se tak kraj řadil na třetí místo v rámci republiky. Mezi roky 2001 a 2011 se počet obyvatel 
v Moravskoslezském kraji snížil o 4,7 %. Ve správním obvodu Havířov lze vidět sestupný 
trend jako v celém Moravskoslezském kraji. Mezi roky 2001 a 2011 došlo k jednomu 
z největších úbytků populace (-8,9 %). Při pozorování dlouhodobého vývoje obyvatel v SO 
ORP Havířov dochází při porovnání let 2011 a 2015 k setrvalému klesajícímu úbytku
obyvatel.

Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Havířov a jeho sousedních správních obvodech v roce 
2001, 2011, 2015

SO ORP
Rok

Rozdíl mezi lety 2001 a 2011 dle 
SLBD

2001 2011 2015 Absolutně Relativně [%]

Český Těšín 27 462 25 516 26 089 -1 946 -7,1

Frýdek-Místek 108 529 107 481 111 266 -1 048 -1,0

Havířov 99 986 91 092 89 271 -8 894 -8,9

Karviná 75 250 68 024 66 569 -7 226 -9,6

Orlová 48 249 43 020 37 870 -5 229 -10,8

Ostrava 343 559 326 018 324 311 -17 541 -5,1

Moravskoslezský kraj 1 265 019 1 205 834 1 213 311 -59185 -4,7

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011, Běžná evidence obyvatel k 31. 12. 2015
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Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Havířov v letech 2006-2015

SO ORP HAVÍŘOV 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Stav obyvatel k 31.12.
98 679 98 555 98 172 97 595 96 839 93 319 92 319 91 151 90 107 89 271

v tom ve věku: 0 - 14 13 795 13 534 13 231 13 029 12 994 12 855 12 838 12 656 12 566 12 493

15 - 64 70 378 70 116 69 596 68 761 67 810 64 340 63 000 61 628 60 313 59 225

65 + 14 506 14 905 15 345 15 805 16 035 16 124 16 481 16 867 17 228 17 553

Průměrný věk 40,2 40,5 40,8 41,1 41,4 41,7 42,0 42,3 42,7 43,0

Index stáří (65+/0 -14 v %) 105,2 110,1 116,0 121,3 123,4 125,4 128,4 133,3 137,1 140,5

Muži
48 549 48 508 48 288 47 915 47 387 45 415 44 982 44 436 44 017 43 611

v tom ve věku: 0 - 14 7 097 6 993 6 785 6 639 6 626 6 530 6 553 6 485 6 464 6 433

15 - 64 35 660 35 552 35 345 34 936 34 351 32 500 31 899 31 271 30 677 30 163

65 + 5 792 5 963 6 158 6 340 6 410 6 385 6 530 6 680 6 876 7 015

Průměrný věk 38,7 39,0 39,3 39,6 39,8 40,1 40,4 40,6 41,0 41,3

Index stáří (65+/0 -14 v %) 81,6 85,3 90,8 95,5 96,7 97,8 99,6 103,0 106,4 109,0

Ženy
50 130 50 047 49 884 49 680 49 452 47 904 47 337 46 715 46 090 45 660

v tom ve věku: 0 - 14 6 698 6 541 6 446 6 390 6 368 6 325 6 285 6 171 6 102 6 060

15 - 64 34 718 34 564 34 251 33 825 33 459 31 840 31 101 30 357 29 636 29 062

65 + 8 714 8 942 9 187 9 465 9 625 9 739 9 951 10 187 10 352 10 538

Průměrný věk 41,7 42,0 42,3 42,6 42,9 43,2 43,5 43,9 44,3 44,6

Index stáří (65+/0 -14 v %) 130,1 136,7 142,5 148,1 151,1 154,0 158,3 165,1 169,6 173,9

Zdroj dat: Běžná evidence obyvatel k 31. 12. 2015

SO ORP Havířov je poměrně malý správní obvod tvořený 5 obcemi, z nichž nejvíce obyvatel, 
k 31. 12. 2015, mělo Statutární město Havířov (74 101 obyvatel), všechny ostatní obce 
správního obvodu nedosahují hranice 5 tis. obyvatel. Nejméně obyvatel bylo evidováno 
v obci Horní Bludovice, i přes to, že se jednalo o obec s největším přírůstkem obyvatel mezi 
roky 2001 a 2011 (29,6 %). Jedinou obcí, která populačně ztratila v období 2011 - 2015 byl 
Havířov.

Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Havířov v roce 2001, 2011, 2015

Obec
Rok

Rozdíl mezi lety 2001 a 2011 ze 
SLDB

2001 2011 2015 Absolutně Relativně [%]

Albrechtice 4 071 3 795 3 948 -276 -6,8

Havířov 85 855 76 694 74101 -9 161 -10,7

Horní Bludovice 1 564 2 027 2 313 463 29,6

Horní Suchá 4 370 4 333 4 537 -37 -0,8

Těrlicko 4 126 4 243 4 372 117 2,8

SO ORP Havířov 99 986 91 092 89 271 -8894 -8,9

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011, Běžná evidence obyvatel k 31. 12. 2015

Níže umístění graf znázorňuje vývoj obyvatelstva v SO ORP Havířov v letech 1993 – 2013 a 
naznačuje tak dlouhodobý populační vývoj. Od roku 1995 je patrný dlouhodobě klesající 
trend počtu obyvatel, který je dán především migrací, v menší míře i záporným přirozeným 
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přírůstkem. Díky těmto negativním trendům došlo v roce 2001 k poklesu populace pod 
hranici 100 tis. obyvatel. Pokles obyvatel v roce 2011 je způsoben uskutečněným Sčítáním 
lidí, domů a bytů. Zdroj dat, který je použit pro analýzu obyvatel v SO ORP Havířov (Běžná 
evidence obyvatel), byl v roce 2011 tímto sčítáním upřesněn.

Vývoj počtu obyvatel v SO ORP Havířov v letech 1993 - 2013

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze; Běžná evidence obyvatel, Data aktuální k 31. 12. daného roku

Přirozený přírůstek za časové období 2001 – 2011 byl ve všech obcích správního obvodu 
záporný, nejvíce ve městě Havířov, nejméně obyvatel ubylo v obci Albrechtice. Podrobnější 
údaje o vlivu přirozené míry a migraci v SO ORP Havířov na celkový stav obyvatelstva je 
zobrazen v tabulce:

Vliv přirozené měny a migrace obyvatel v obcích SO ORP Havířov - SLDB 2001, SLDB 2011

Obec Narození Zemřelí
Přirozený 
přírůstek

Přistěhovalí Vystěhovalí
Migrační 

saldo

Albrechtice 430 506 -76 1 172 1 172 0

Havířov 9 697 10 723 -1 026 16 189 22 697 -6 508

Horní Bludovice 179 243 -64 1 165 439 726

Horní Suchá 552 654 -102 2 175 1 713 462

Těrlicko 417 588 -171 1 585 1 206 379

SO ORP Havířov 11 275 12 714 -1 439 22 286 27 227 -4 941

Zdroj dat: ČSÚ; Databáze demografických údajů; Data za časové období 2001 – 2011

Z níže uvedené mapy je patrné, že Statutární město Havířov je jediným sídlem SO ORP 
Havířov se záporným migračním saldem. V období let 2009 – 2013 se z něj vystěhovalo 4518
obyvatel směřujících převážně do blízkého okolí. Zbylé čtyři obce byly v tomto období 
migračně ziskové, nejvíce obec Horní Bludovice. Ačkoliv na migraci mají výrazný vliv i 
suburbanizační trendy (výrazně záporný Havířov a kladné hodnoty v okolních obcích), 
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většina obyvatel se stěhuje mimo správní obvod, což může být způsobeno nedostatkem 
pracovních míst a neatraktivním přírodním prostředím.

Vývoj hrubé míry migračního salda SO ORP Havířov za období 2009 – 2013 kopíruje vývoj 
migračního salda správního obvodu v absolutních číslech. Největší pokles hrubé míry 
migračního salda zaznamenalo opět město Havířov. Ostatní obce dosahovaly kladných 
hodnot, s maximem v obci Horní Bludovice (142,41 ‰).

Hrubá míra migračního salda v letech 2009 – 2013

Následující kartodiagram vyobrazuje nejvýznamnější migrační směry z Havířova v letech 
1991 – 1995 a 2006 – 2010. Je patrné, že největší počet osob vystěhovaných z Havířova 
směřuje do přilehlých SO ORP a to zvláště do Ostravy, Orlové a Karviné. V posledních letech 
není zanedbatelný ani odliv osob do Frýdku-Místku či směr do hlavního města Prahy.
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Nejvýznamnější migrační směry z obce Havířov v letech 1991 - 1995 a 2006 – 2010

Jak již bylo zmíněno, celkový počet obyvatel ORP Havířov se výrazně snížil a tendence je 
stále klesající. V další části budou podrobněji rozebrány jednotlivé obce ORP Havířov:

Obec Albrechtice vykazovala mezi roky 2001 až 2006 dlouhodobý mírný pokles počtu 
obyvatel. V následujících třech letech nastalo období mírného přírůstku obyvatel, který byl 
dán kladným přirozeným přírůstkem i kladným migračním sladem. V roce 2010 však bylo 
migrační saldo opět záporné. V současnosti vykazuje obec stagnační trend počtu obyvatel. 
Zhoršují se i předpoklady přirozené měny obyvatel, jak lze vidět ze záporné bilance přirozené 
měny.
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Vývoj počtu obyvatel v obci Albrechtice v letech 2001-2015

Rok
Stav 

31.12.
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

Přirozený 
přírůstek

Přírůstek 
migrační

Přírůstek 
celkový

2001 4065 36 44 78 69 -8 9 1

2002 4022 36 36 59 102 - -43 -43

2003 4019 36 36 84 87 - -3 -3

2004 3994 24 30 61 80 -6 -19 -25

2005 3954 34 41 56 89 -7 -33 -40

2006 3967 29 41 105 80 -12 25 13

2007 3969 36 35 82 81 1 1 2

2008 3990 37 30 74 60 7 14 21

2009 3991 45 41 93 96 4 -3 1

2010 3979 27 44 104 99 -17 5 -12

2011 3928 25 39 124 121 -14 3 -11

2012 3928 34 51 131 114 -17 17 0

2013 3948 31 38 121 94 -7 27 20

2014 3937 26 40 159 156 -14 3 -11

2015 3948 38 46 162 143 -8 19 11

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Vývoj složek změny obyvatel v obci Albrechtice (2001-2015)

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Město Havířov vykazuje po roce 2000 každoroční pokles počtu obyvatel. Tento pokles je dán 
především vysokým úbytkem vlivem migrace. Cílem migrace jsou jak obce v okolí 
(suburbanizační projevy), tak i vzdálená města (častým jevem je skutečnost, že studující 
mladí lidé zůstávají v městech a regionech studia mimo Havířov). Prudké zhoršování věkové 
struktury obyvatel po r. 2001 dále zhoršuje předpoklady přirozené měny obyvatel, záporná 
bilance přirozené měny dlouhodobě stoupá. Znepokojující skutečností je, že celkový pokles 
počtu obyvatel i přes kolísání v jednotlivých letech nevykazuje tendenci ke zlepšení. Jak lze 
vidět v grafu celkový přírůstek Havířova dlouhodobě klesá.
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Vývoj počtu obyvatel v obci Havířov v letech 2001-2015

Rok
Stav 

31.12.
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

Přirozený 
přírůstek

Přírůstek 
migrační

Přírůstek 
celkový

2001 85 502 696 754 1 056 1 471 -58 -415 -473

2002 85 271 694 756 1 404 1 573 -62 -169 -231

2003 84 914 676 815 1 378 1 596 -139 -218 -357

2004 84 784 717 830 1 535 1 552 -113 -17 -130

2005 84 427 730 840 1 322 1 569 -110 -247 -357

2006 84 219 784 761 1 343 1 574 23 -231 -208

2007 84 033 810 764 1 340 1 572 46 -232 -186

2008 83 558 826 840 1 105 1 566 -14 -461 -475

2009 82 896 838 858 1 022 1 664 -20 -642 -662

2010 82 022 796 830 1 225 2 065 -34 -840 -874

2011 78 503 723 890 1 127 2 147 -167 -1 020 -1 187

2012 77 371 724 869 1 203 2 190 -145 -987 -1 132

2013 76 109 683 916 1 129 2 158 -233 -1 029 -1 262

2014 75 049 692 825 1 282 2 209 -133 -927 -1060

2015 74 101 658 863 1 479 2 222 -205 -743 -948

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Vývoj složek změny obyvatel v obci Havířov (2001-2015)

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Horní Bludovice vykazují od roku 2001 výrazný růst počtu obyvatel. I za posledních pět let 
je tento růst stále výrazný. Vývoj je rozhodujícím způsobem ovlivněn kladným saldem 
migrace, které kompenzuje mírný pokles počtu obyvatel přirozenou měnou. Migrace 
v posledních letech následuje rozvoj bytové výstavby v obci. Obec je typickým 
suburbanizačním zázemím města Havířova. Předpoklady přirozené měny obyvatel se mohou 
ve výhledu mírně zlepšit (vlivem migrace). Počet obyvatel v dlouhodobějším výhledu 
vykazuje možnosti značného růstu, jehož zdrojem bude s největší pravděpodobností opět
migrace.



77

Vývoj počtu obyvatel v obci Horní Bludovice v letech 2001-2015

Rok
Stav 

31.12.
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

Přirozený 
přírůstek

Přírůstek 
migrační

Přírůstek 
celkový

2001 1 577 8 17 58 23 -9 35 26

2002 1 599 4 20 60 22 -16 38 22

2003 1 652 8 21 89 23 -13 66 53

2004 1 704 12 15 76 21 -3 55 52

2005 1 718 10 20 69 45 -10 24 14

2006 1 784 15 24 104 29 -9 75 66

2007 1 847 14 16 106 41 -2 65 63

2008 1 922 15 14 98 24 1 74 75

2009 1 982 12 16 103 39 -4 64 60

2010 2 026 24 26 72 26 -2 46 44

2011 2 099 22 15 103 38 7 65 72

2012 2 147 18 24 113 59 -6 54 48

2013 2 214 17 15 114 49 2 65 67

2014 2 271 23 16 96 46 7 50 57

2015 2 313 26 21 108 71 5 37 42

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Vývoj složek změny obyvatel v obci Horní Bludovice (2001-2015)

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Horní Suchá vykazuje po dlouhodobém mírném růstu počtu obyvatel prudkou změnu v roce 
2014, která byla způsobena velkým migračním úbytkem, který se v roce 2015 vrátil do 
původního poměrně proměnlivého standardu obce. Vývoj je mírně ovlivněn poklesem počtu 
obyvatel přirozenou měnou, výrazněji vlivem migrace. Zhoršování věkové struktury obyvatel 
po r. 2001 je podobné jako v jiných obcích. Dále se zhoršují předpoklady přirozené měny 
obyvatel, záporná bilance přirozené měny je pravděpodobná i v budoucnu. 
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Vývoj počtu obyvatel v obci Horní Suchá v letech 2001-2015

Rok
Stav 

31.12.
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

Přirozený 
přírůstek

Přírůstek 
migrační

Přírůstek 
celkový

2001 4 331 38 55 140 152 -17 -12 -29

2002 4 393 39 44 197 130 -5 67 62

2003 4 466 36 42 175 96 -6 79 73

2004 4 488 49 44 150 133 5 17 22

2005 4 484 32 43 142 135 -11 7 -4

2006 4 507 42 49 147 117 -7 30 23

2007 4 498 51 51 117 126 - -9 -9

2008 4 512 45 47 140 124 -2 16 14

2009 4 525 39 47 128 107 -8 21 13

2010 4 559 48 52 174 136 -4 38 34

2011 4 511 45 51 238 145 -6 93 87

2012 4 576 41 51 223 148 -10 75 65

2013 4 585 47 78 204 164 -31 40 9

2014 4 516 38 64 170 213 -26 -43 -69

2015 4 537 35 46 209 177 -11 32 21

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Vývoj složek změny obyvatel v obci Horní Suchá (2001-2015)

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Jako většina obcí ve správním obvodu i Těrlicko zaznamenává dlouhodobý mírný růst počtu 
obyvatel. Vývoj je z větší části ovlivněn především migrací, obec je typickým 
suburbanizačním zázemím Havířova a Karviné. Zhoršování věkové struktury obyvatel ve 
sledovaném období je podobné jako v jiných obcích. Jsou zhoršovány předpoklady přirozené 
měny obyvatel, V dlouhodobějším výhledu (po r. 2020) existují možnosti mírného růstu počtu 
obyvatel vlivem migrace z okolních obcí a regionů.
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Vývoj počtu obyvatel v obci Těrlicko v letech 2001-2015

Rok
Stav 

31.12.
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

Přirozený 
přírůstek

Přírůstek 
migrační

Přírůstek 
celkový

2001 4 114 29 42 82 75 -13 7 -6

2002 4 132 35 39 111 89 -4 22 18

2003 4 134 30 49 102 81 -19 21 2

2004 4 161 37 44 106 72 -7 34 27

2005 4 149 26 38 77 77 -12 - -12

2006 4 202 41 51 141 78 -10 63 53

2007 4 208 41 52 119 102 -11 17 6

2008 4 190 28 48 99 97 -20 2 -18

2009 4 201 30 49 123 93 -19 30 11

2010 4 253 43 40 165 116 3 49 52

2011 4 278 26 34 143 77 -8 66 58

2012 4 297 26 49 166 124 -23 42 19

2013 4 295 25 53 151 125 -28 26 -2

2014 4 334 31 55 170 107 -24 63 39

2015 4 372 36 39 182 141 -3 41 38

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Vývoj složek změny obyvatel v obci Těrlicko (2001-2015)

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016)

Věková	struktura
Jednou ze základních charakteristik hodnotící demografický vývoj a naznačující možné 
budoucí sociální hrozby a problémy, je věková struktura obyvatelstva. V následujících 
tabulkách je znázornění problematiky věkové struktury obyvatel Moravskoslezského kraje 
a SO ORP Havířov vyjádřeno dle věkových skupin a indexu stáří za roky 2001, 2011, 2013 a 
2015. Věk je rozdělen do tří kategorií, a to: kategorie do 14 let (předproduktivní věk), 15 – 64 
let (produktivní věk) a nad 65 let (postproduktivní věk). Věkové skupiny jsou vyjádřené 
v procentech.
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Věková struktura (v %) v SO ORP Moravskoslezského kraje v letech 2001-2015

SO ORP
0 - 14 15 - 64 65 a více

2001 2011 2013 2015 2001 2011 2013 2015 2001 2011 2013 2015

Český Těšín 18 14,9 15,1 15,4 70,5 70,6 70,1 68,3 11,5 14,2 14,8 16,3

Frýdek-Místek 17,5 14,6 14,8 15,2 70,9 70,1 69,5 67,3 11,6 15 15,7 17,5

Havířov 16,6 13,8 13,9 14,0 70,8 68,7 68,2 66,3 12,5 17,2 17,9 19,7

Karviná 16,6 13,5 13,5 13,4 71,8 69,1 68,8 67,3 11,6 17,2 17,7 19,3

Orlová 19,3 14,1 14 14,3 70 71,6 71,8 69,9 10,7 14 14,2 15,8

Ostrava 16,3 13,9 14,3 14,7 70,8 69,6 68,6 66,8 12,9 16,2 17,1 18,5

Moravskoslezský 
kraj

17,1 14,4 14,6 14,9 70,5 70 69 67 12,4 15,6 16,4 18,1

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016

Populace obyvatel v produktivním věku se vyznačuje v tomto období stagnací nebo mírným 
poklesem. SO ORP Havířov měl v roce 2011 i 2013 největší podíl obyvatel 
v postproduktivním věku.
Trend stárnutí populace je dobře patrný na indexu stáří (počet obyvatel starších 65 let na 100 
dětí do 14 let). Společně s Karvinou patří obyvatelstvo SO ORP Havířov k nejstarším v kraji.
Obě tyto ORP zaznamenala velký nárůst počtu obyvatel ve věku 65 let a více. 

Věková struktura (v %) v ORP Havířov v letech 2009-2015

SO ORP
0 - 14 15 - 64 65 a více

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015

Albrechtice 14,6 14,4 14,4 14,8 72,0 72,0 71,3 69,6 13,4 13,6 14,3 15,6

Havířov 13,2 13,6 13,7 13,8 70,3 68.6 67,2 65,9 16,5 17,8 19,1 20,3

Horní Bludovice 13,3 14,4 14,2 15,3 72,1 72,1 71,9 71 14,6 13,5 13,9 13,7

Horní Suchá 15,0 15,5 16,1 16,6 70,4 69,6 68,7 67,4 14,6 14,9 15,2 16,0

Těrlicko 12,9 13,7 13,3 13,6 71,2 70,0 69,2 67,5 15,9 16,3 17,5 18,9

ORP Havířov 14,9 67 18,1

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016

Průměrný věk v SO ORP Havířov v letech 2009-2015

SO ORP 2009 2011 2013 2015

Albrechtice 40,0 40,8 41,2 41,5

Havířov 41,2 41,8 42,5 43,2

Horní Bludovice 40,5 40,4 40,8 41,0

Horní Suchá 40,5 40,7 40,6 41,0

Těrlicko 41,8 42,0 42,7 43,2

ORP Havířov 42,0

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016

Prognóza
Zatímco v roce 2000 byli v SO ORP Havířov nejpočetnější věkovou skupinou lidé ve věku 
20 – 24 let, v roce 2010 to byli lidé ve věku 30 – 34 let, tedy populační ročníky, které 
za těchto deset let zestárly do této kategorie. Do roku 2030 lze předpokládat razantní snížení 
počtu osob ve věku 30 – 34 let, zároveň dojde ve společnosti k nárůstu počtu osob starších
70 let. Nejpočetnější skupinou obyvatel se stanou lidé ve věku 50 – 54 let. Nejhorší situaci 
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týkající se stárnutí obyvatel lze předpokládat ve městě Havířov, v okolních obcích může podíl 
dětské složky stagnovat. Stárnutí věkové struktury se projeví v menší poptávce po kapacitách 
základních škol, zejména ve městě Havířov a zvýší se potřeba sociálních a zdravotnických 
služeb pro postproduktivní obyvatelstvo.

Rozložení obyvatel SO ORP Havířov dle věkových skupin v letech 2000, 2010 a 2030

Zdroj dat: ČSÚ, bilance obyvatelstva, stav obyvatel vždy k 1.1.

Index stáří se v SO ORP Havířov celkově zvětšuje, ale není tomu tak u všech jednotlivých 
obcí. U obce Albrechtice, Horní Bludovice a Horní Suchá se totiž mezi roky 2011 a 2013 
snížil. Nejvýrazněji to bylo u obce Horní Bludovice, kde došlo k poklesu ze 104 na 97. 
Nejstarší obyvatelstvo v rámci správního obvodu má město Havířov. Index stáří zde v roce 
2013 byl 133,5 a Havířov měl i největší podíl obyvatelstva v poproduktivním věku (18,4 %). 
Nejnižší index stáří měla obec Albrechtice, ve které mělo produktivní obyvatelstvo zastoupení 
72,1 %, což bylo nejvíce v rámci ORP. V obci Horní Suchá byl v roce 2013 největší podíl 
předproduktivního obyvatelstva (15,9 %).

Index stáří v obcích SO ORP Havířov [%]

Obec 2001 2011 2013

Albrechtice 64,4 97,8 94,8

Havířov 74,3 129,2 133,5

Horní Bludovice 104,0 104,0 97,0

Horní Suchá 83,7 100,5 95,7

Těrlicko 89,4 112,8 124,4

SO ORP Havířov 75,3 125,0 128,4

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2013

Alarmující je situace ve městě Havířov, který v roce 2001 měl jeden z nejnižších indexů 
stáří (74,3). V roce 2013 byla tato hodnota již 133,5, tzn. že jeho obyvatelstvo stárne velice 
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rychle. To je způsobeno zejména stupňujícím se záporným saldem migrace (odchod mladých 
lidí z města).

Malá rozloha SO ORP Havířov, dominantní postavení města Havířova v obvodu a provázané 
fungování sociálních a zdravotnických služeb, částečně i školství, zvyšuje potřebu vnímání 
vývoje věkové struktury obyvatel jako celku, zejména pak vývoje do budoucna, který uvádí 
následující prognóza.

Následující věková pyramida zachycuje stav populace v SO ORP Havířov v letech 2010 
a prognózu na rok 2030. Jsou z ní patrné změny v rozložení jednotlivých věkových skupin 
obyvatelstva. Dojde k výraznému snížení počtu obyvatel ve věku 15 – 49, tedy významné 
části produktivní složky, která se přesune do postproduktivní kategorie, což potvrzuje 
celospolečenský jev, kterým je již zmiňované dlouhodobé stárnutí populace. 
V předproduktivní složce dojde taktéž ke snížení podílů, nejvíce ve věkové kategorii 0 – 4.

Věková pyramida SO ORP Havířov pro roky 2010 a 2030

Zdroj dat: ČSÚ, bilance obyvatelstva, stav obyvatel vždy k 1.1.

Vzdělanostní	struktura	obyvatel
V Moravskoslezském kraji došlo za posledních 10 let ke zvýšení vzdělanostní úrovně 
obyvatel. Poklesl počet lidí se základním vzděláním a s vyučením bez maturity a zároveň 
se poměrně výrazně zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných lidí i lidí s maturitou.
SO ORP Havířov si i přes vrůstající vzdělanostní úroveň obyvatel drží pod průměrem 
v celokrajském srovnání. Za období let 2001 až 2011 vzdělanost rostla pomaleji 
než ve většině správních obvodů MSK, což dokazuje i menší pokles obyvatel se základním 
nebo žádným vzděláním (- 4,5 %) a nárůst vysokoškolského obyvatelstva o pouhých 3,2 %.
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Nejvyšší ukončené vzdělání v SO ORP Moravskoslezského kraje [%]

SO ORP
Základní vč. neukončeného Vyučení a stř. odborné bez mat.

2001 2011 Rozdíl 2001 2011 Rozdíl

Český Těšín 24,1 18,4 -5,6 38,1 35,4 -2,7
Frýdek-Místek 22,6 17,4 -5,1 39,3 35,9 -3,4
Havířov 25,3 20,8 -4,5 40,3 37,6 -2,8
Karviná 29,6 24,6 -5 40,5 38,4 -2,2
Orlová 28,9 22,6 -6,3 41,1 39,1 -2,1
Ostrava 24,3 19,7 -4,7 36,7 33,5 -3,2
Moravskoslezský kraj 25,6 20,2 -5,3 39,2 36,4 -2,8

SO ORP

Úplné střední (s maturitou) a vyšší 
odborné

Vysokoškolské

2001 2011 Rozdíl 2001 2011 Rozdíl

Český Těšín 29 32,7 3,7 8,6 12,9 4,4

Frýdek-Místek 29,3 33,1 3,8 8,6 13,1 4,6
Havířov 26,3 30,2 3,9 7,6 10,9 3,2
Karviná 24,3 28,3 4 5 8 3,1
Orlová 24,1 29 4,9 5,2 8,6 3,4
Ostrava 28 31,2 3,3 10,6 15,1 4,5

Moravskoslezský kraj 26,8 30,8 4 7,9 12 4,1

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011

V rámci SO ORP Havířov je na tom nejlépe obec Horní Bludovice, která v tomto období 
prodělala výrazný nárůst lidí s vysokoškolským vzděláním (o 9 %) a zároveň poklesl počet 
méně vzdělaných lidí. Se svými 16 % vysokoškoláků je na tom výrazně lépe než činí 
celokrajský průměr (12 %). Oproti tomu obec Horní Suchá má největší podíl lidí se 
základním vzděláním (včetně neukončeného – 22,9 %) a nejmenší podíl vysokoškoláků (9,9 
%) – podrobněji následující tabulka.

Nejvyšší ukončené vzdělání v obcích SO ORP Havířov [%]

obce ORP
Základní vč. neukončeného Vyučení a stř. odborné bez mat.

2001 2011 Rozdíl 2001 2011 Rozdíl

Albrechtice 24,8 19,3 -5,5 41,1 37,5 -3,6
Havířov 25,1 21,1 -4,1 40,4 37,8 -2,6
Horní Bludovice 27,2 16,3 -10,9 40,2 32,6 -7,6
Horní Suchá 30,5 22,9 -7,6 40,2 37,6 -2,6
Těrlicko 22,9 16,7 -6,2 39,2 35,8 -3,4
SO ORP Havířov 25,3 20,8 -4,5 40,3 37,6 -2,8

obce ORP

Úplné střední (s maturitou) a vyšší 
odborné

Vysokoškolské

2001 2011 Rozdíl 2001 2011 Rozdíl

Albrechtice 27,8 31,6 3,8 5,9 11 5,1

Havířov 26,3 29,9 3,6 7,8 10,6 2,8

Horní Bludovice 25,5 34,9 9,4 7 16 9
Horní Suchá 22,9 28,7 5,8 5,8 9,9 4,1
Těrlicko 29,3 34 4,7 8,3 13,3 5
SO ORP Havířov 26,3 30,2 3,9 7,6 10,9 3,2

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011

Stejný vývoj lze vypozorovat při přepočtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na počet 
obyvatel starších 15 let v relativních hodnotách. Nejpomaleji roste počet vysokoškoláků ve 
městě Havířov (pouze o 2,5 % od roku 2001).

Počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se v SO ORP Havířov od roku 2001 zvýšil o 1 720 
osob, což znamenalo zvětšení podílu vysokoškolsky vzdělaných na počet obyvatel starších 15 
let o 2,7 %. Nejlépe na tom byla obec Horní Bludovice, kde došlo k navýšení podílu 
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vysokoškoláků o 8,3 % a s 15,3 % je na tom tato obec nejlépe v rámci správního obvodu. 
Naopak nejmenší podíl vysokoškoláků je v obci Horní Suchá (9,2 %).

Vývoj vysokoškolsky vzdělaných lidí v obcích SO ORP Havířov

Obec ORP
Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí

Podíl vysokoškolsky vzdělaných na 
počet obyvatel starších 15let [%]

2001 2011 Rozdíl 2001 2011 Rozdíl

Albrechtice 196 331 135 5,9 10,2 4,3

Havířov 5 424 6 537 1 113 7,6 9,9 2,3

Horní Bludovice 92 267 175 7,0 15,3 8,3

Horní Suchá 208 338 130 5,7 9,2 3,5

Těrlicko 284 451 167 8,2 12,4 4,2

SO ORP Havířov 6 204 7 924 1 720 7,4 10,1 2,7

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011

Školství
V SO ORP Havířov jsou základní a mateřské školy rozmístěny ve všech obcích, tzn., že 
v každé obci SO ORP Havířov je alespoň jedno zmíněné školní zařízení, některé i s polským 
vyučovacím jazykem. Oproti tomu střední školy jsou situovány pouze do Havířova. Dalšími 
vzdělávacími institucemi, které leží na území města Havířov, jsou 2 základní umělecké školy, 
Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. a Vysoká škola sociálně-správní. Síť školních zařízení je 
tak na celém území dostatečně široká i rovnoměrně rozmístěná. Přehled školských zařízení 
v SO ORP Havířov je podrobněji zpracován v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B –
I. Stav území, kapitoly 3 -  Plochy občanského vybavení.

3.8.3. Občanská	vybavenost

Zdravotnická	zařízení	a	zařízení	sociální	péče
SO ORP Havířov má poměrně širokou nabídku zdravotnických i sociálních služeb. Každá 
obec správního obvodu má alespoň jedno z těchto zařízení. V Havířově je koncentrováno 
nejvíce zdravotnických i sociálních zařízení včetně nemocnice. 

Přehled všech zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče v SO ORP Havířov je 
podrobněji zpracován v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, kapitoly 
3 -  Plochy občanského vybavení.

Veřejný	a	kulturní	život	obcí
Veřejný a kulturní život v SO ORP Havířov je koncentrován převážně do hlavního 
střediska – statutárního města Havířov, ve kterém je zajištěno komplexní volnočasové, 
sportovní a kulturní vyžití. I jednotlivé obce ORP disponují dostatečným množstvím 
kapacitních zařízení pro veřejný a kulturní život.

Přehled všech zařízení pro volnočasové, sportovní a kulturní vyžití v SO ORP Havířov je 
podrobněji zpracován v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, kapitoly 
3 -  Plochy občanského vybavení.

Přehled významných pravidelných kulturních akcí, významných organizací a spolků a dále 
stručný přehled slavných rodáků v SO ORP Havířov je podrobněji zpracován v textové části 
Příloha B1. Katalog kulturních a civilizačních hodnot území ORP Havířov.
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3.9. Bydlení

3.9.1. SWOT	analýza

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Výrazný nárůst počtu rodinných domů v obci 
Horní Bludovice.

Relativně starý bytový fond zejména v obci Horní 
Suchá a Statutárním městě Havířov.

Velký podíl bytů vlastněných Statutárním městem 
Havířov.

Vysoké ceny nájmů bytů vlastněných firmou RPG a 
snižování jejich obsazenosti.

Zvýšení podílu bytového fondu v osobním 
vlastnictví ve všech obcích.

Zdevastovaný bytový fond v oblastech s výskytem 
nepřizpůsobivých občanů (Havířov – Šumbark, 
Prostřední Suchá, Horní Suchá).

Výrazný nárůst bytů ve vlastním domě ve všech 
obcích.

Vysoká cena nových bytů a jejich obtížná
dostupnost pro mladé rodiny – Havířov.

Stoupající tendence výstavby rodinných domů 
(z hlediska záborů zemědělské půdy) a urbanisticky
nevhodného rozpínání města – Havířov, Horní 
Bludovice, Těrlicko.

Chybějící občanská infrastruktura v nových
obytných souborech rodinných domů – Albrechtice, 
Havířov, Horní Bludovice, Těrlicko.

Omezení možnosti individuální výstavby, kde je 
podmíněno pořízení územní studie územním 
plánem. (Horní Suchá)

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Výstavba a revitalizace bytového fondu 
z prostředků Evropské unie.

Stárnutí bytového fondu a zhoršení stavu objektů, 
především v méně atraktivních oblastech.

Zvýšení atraktivity bydlení v menších obcích 
zajištěním technické, dopravní a sociální 
infrastruktury.

Prodej veškerého bytového fondu vlastněného 
obcemi.

Zvýšený zájem o individuální bydlení v ORP 
Havířov z důvodu silné vazby na ORP Karviná a 
Orlová.

Deregulace cen nájmů povede ke zvýšení problémů 
s úhradou nájmů a to především u neúplných rodin,
domácností jednotlivců a sociálně slabších 
obyvatel.

Pokračující stagnace výstavby bytového fondu 
a pokles trvale bydlících obyvatel.

Tlaky na zástavbu všech volných ploch v Havířově, 
Horních Bludovicích a Těrlicku, suburbanizace bez 
řešení širších vazeb a občanského vybavení.

Domovní fond SO ORP Havířov se v  období 2001 - 2015 vyznačuje stagnací výstavby bytů 
v bytových domech, zatímco intenzivnější výstavba probíhala u rodinných domů, 
souvisejících s projevem suburbanizace. Tento trend je obdobný i v současné době a s největší 
pravděpodobností bude předpovídat stejný vývoj i do budoucna.

Z důvodu zpomalování výstavby dochází ke stárnutí domovního fondu s největším podílem 
domů postavených v letech 1946 – 1970, přičemž nejhorší situace je v obci Horní Suchá, 
nejmladší domovní fond má obec Horní Bludovice, která má pozitivní migrační saldo, což 
vyvolává zvýšenou intenzitu výstavby rodinných domů. Nejvíce lidí žije v pronajatém bytě, 
avšak tento podíl na celkovém stavu vlastnictví se snižuje ve prospěch bydlení v bytě 
v osobním vlastnictví či ve vlastním domě. Výhodou je poměrně velký podíl bytů ve 
vlastnictví města Havířov, což vzhledem ke značnému počtu sociálně slabších obyvatel 
umožňuje městu pružně reagovat na krizové situace a úspěšně provozovat sociální politiku 
města. Situace u napojení domácností na internet se každým rokem lepší, ale stále je na 
nedostatečné úrovni.
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Problémy	k řešení	v rámci	územního	plánování

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území – bez grafiky:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce
Dotčené 

k.ú.

B1

Zasíťování pozemků 
(zavedení inženýrských 
sítí) pro novou výstavbu 
rodinných a bytových 
domů

V souvislosti s novými 
územními plány je nutné 
zajistit realizaci zasíťování 
pozemků.

celé ORP Havířov
celé ORP 
Havířov

trvá trvá

B2

Vysoký tlak na 
vymezování nových 
zastavitelných ploch pro 
RD

V souvislosti s migračním 
úbytkem obyvatel z Havířova 
a v ORP Karviné

Těrlicko a Horní 
Bludovice

k.ú. obcí trvá
stoupající 
tendence

B3

Řešit problematiku 
bytového fondu 
v oblastech se sociálně 
nepřizpůsobivými občany

V území dochází k negativní 
sociální fragmentaci 
obyvatelstva

Havířov, Horní 
Suchá

Prostřední 
Suchá, 

Šumbark, 
Horní 
Suchá

trvá trvá

B4
Neřízený vznik sociálních 
ubytoven

Migrace obyvatelstva z jiných 
regionů - vznik sociálně 
vyloučených objektů

Havířov, Horní 
Suchá

Bludovice, 
Havířov-
město, 
Dolní 

Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Šumbark, 

Horní 
Suchá

nový
setrvalá 

tendence

B5
Zvýšený počet 
neobsazených bytů v 
centru zástavby

Neúměrné zvyšování cen 
bytů a poskytovaných služeb 
vede k opouštění bytů 
specifických vlastníků 
bytových domů

Havířov, Horní 
Suchá

Bludovice, 
Havířov-
město, 

Prostřední 
Suchá, 

Šumbark, 
Horní 
Suchá

nový

Horní 
Suchá -
setrvalá 

tendence, 
Havířov -

trvá

Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce
Dotčené 

k.ú.

UZ10
Dlouhodobě nevyužitý 
rozestavěný areál - Areál 
zdraví (bydlení RD + BD)

Nejasné využití ploch
Havířov, Horní 

Bludovice

Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

trvá

Horní 
Bludovice 

-
zahájena 
výstavba, 
Havířov -
zahájena 
výstavba, 

dále 
nesledov

áno

UZ12
Sanace bytových domů 
na ulici Důlní

Regenerace sídel s cílem 
posílení jejich městských 
funkcí a atraktivity pro kvalitní 
bydlení

Horní Suchá
Horní 
Suchá

trvá
realizová

no

UZ15

Dlouhodobě 
nerealizovaný záměr 
(bydlení RD) - meliorace, 
OP, chybějící sítě apod.

Nejasné využití ploch, 
zachování technických 
opatření na zemědělských 
půdách 

Těrlicko

Horní 
Těrlicko, 
Hradiště 
pod Babí 

horou

v řešení 
změnou 
č. 3 ÚP 
Těrlicko

vyřešeno

UZ16
Lokalita s neřízenou 
výstavbou - bez studie 
nebo RP

Urbanisticky nevhodného 
řešení zástavby bez řešení 
veřejného prostranství a 
dopravního napojení 
pozemkových dílů

Těrlicko
Horní 

Těrlicko

v řešení 
změnou 
č. 3 ÚP 
Těrlicko

vyřešeno
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Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce
Dotčené 

k.ú.

UZ20

Slévání obcí - rozvoj 
obytné zástavby proti 
sobě až do splynutí obcí, 
rozbití sídelní struktury

Tlaky na zástavbu všech 
volných ploch v Havířově, 
Horních Bludovicích a 
Těrlicku, suburbanizace bez 
řešení širších vazeb a 
občanského vybavení

Havířov, Horní 
Bludovice, Horní 
Suchá, Těrlicko

hraniční 
území obcí

trvá

Horní 
Bludovice 

- trvá, 
Horní 

Suchá -
trvá, 

Těrlicko -
trvá, 

Havířov -
trvá

UZ21
Neúměrný nárůst bydlení 
bez občanského 
vybavení a práce

Suburbanizace bez řešení 
širších vazeb a občanského 
vybavení

Horní Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

trvá trvá

UZ24

Nevyhovující 
architektonické regulace 
v regulačním plánu 
Podolkovice

Změna regulačního plánu 
zpracována v roce 2011, 
zvážení možnosti pořídit nový 
regulační plán

Horní Suchá
Horní 
Suchá

-
nový 

problém

UZ25
Územním plánem 
vymezené územní studie

Zabržděn rozvoj lokality z 
důvodu nepořízení územní 
studie, která je podmíněná 
územním plánem.

Horní Suchá
Horní 
Suchá

-
nový 

problém

sZL36

Zastavitelné plochy pro 
RD ve střetu s 
potencionálním 
ochranným pásmem 
hřbitova.

Zákon č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví, územní 
rozhodnutí na OP není 
vydáno.

Těrlicko
Hradiště 
pod Babí 

horou
trvá trvá

sZZ7

Zastavitelná plocha 
určená pro rodinné domy 
ve střetu s 
potencionálním 
ochranným pásmem 
hřbitova.

Zákon č.256/2001Sb., o 
pohřebnictví, územní 
rozhodnutí na OP není 
vydáno.

Albrechtice
Albrechtice 
u Českého 

Těšína
trvá trvá

sZZ9

Zastavitelné plochy pro 
RD ve střetu s 
potencionálním 
ochranným pásmem 
hřbitova.

Zákon č.256/2001Sb., o 
pohřebnictví, územní 
rozhodnutí na OP není 
vydáno.

Horní Suchá
Horní 
Suchá

trvá vyřešeno

Odůvodnění:
Pro územní plánování je stěžejní rozložení domovního fondu a jeho stáří, zejména pro 
plánování obnovy a nové výstavby domovního fondu. V současné době dochází 
k transformaci potřeb obyvatel v oblasti bydlení, zejména v souvislosti s nárůstem dopadů 
staronových sociálních rizik a tím i snížením kupní síly obyvatelstva. 

V rámci průběžné aktualizace ÚAP ORP Havířov byla v roce 2015 pořízena Analýza 
struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov (listopad 2015), které slouží jako jeden 
z nejvýznamnějších podkladů pro aktualizaci této kapitoly. Problematika bydlení je zde 
rozpracována až na podrobnost jednotlivých katastrálních území. Součástí této Analýzy 
byl i dotazníkový průzkum, který měl prokázat spokojenost (příp. nespokojenost)
obyvatelstva ORP Havířov s bytovou situací na tomto území. 

U této kapitoly je problém se získáváním aktuálních údajů o území, jelikož informace, které 
jsou sledovány, jsou přebírány z dat ze sčítání lidí, bytů a domů, které probíhá v pravidelných 
10-ti letých intervalech.
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Počet bytů v kvadrantech SO ORP Havířov v roce 2011

3.9.2. Bytový	fond	a	jeho	struktura

Domovní	fond
V letech 2001 – 2011 byl v Moravskoslezském kraji zaznamenán nárůst počtu bytových 
domů o 2,4 % a rodinných domů o 9,2 %. Ve správním obvodu ORP Havířov došlo pouze 
k minimálnímu navýšení počtu bytových domů. Opačná situace je u počtu rodinných domů, 
kde došlo k nadprůměrnému nárůstu o 11,3 %. Nejvíce rodinných domů se mezi roky 2001 –
2011 vystavělo v SO ORP Ostrava a Frýdek-Místek, zároveň se jedná o správní obvody 
s největším počtem rodinných domů v Moravskoslezském kraji.
Bytový a domovní fond v SO ORP Moravskoslezského kraje.

SO ORP

Rok
Rozdíl mezi lety 2001 

a 2011
Rok

Rozdíl mezi lety 2001 a 
2011

Bytové 
domy 
2001

Bytové 
domy 
2011

Absolutně
Relativn

ě [%]

Rodinné 
domy 
2001

Rodinné 
domy 
2011

Absolutně
Relativně 

[%]

Český Těšín 536 547 11 2,1 2 368 2 565 197 8,3
Frýdek-
Místek 1 692 1 760 68 4,0 14 635 16 697 2 062 14,1

Havířov 2 419 2 421 2 0,1 5 454 6 072 618 11,3

Karviná 1 829 1 803 -26 -1,4 4 427 4 670 243 5,5

Orlová 837 788 -49 -5,9 4 959 5 063 104 2,1

Ostrava 7 816 7 954 138 1,8 20 591 23 326 2 735 13,3

MSK 24 459 25 047 588 2,4 135 087 147 525 12 438 9,2
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011
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Na úrovni jednotlivých obcí správního obvodu Havířov došlo ve sledovaném období 2001-
2011 pouze k minimálním změnám v počtu bytových domů (celkově o 0,1%). Nejvíce 
rodinných domů se od roku 2001 do 2011 v absolutních číslech postavilo ve městě Havířov 
(322), v relativních číslech byl největší nárůst v obci Horní Bludovice, kde se počet rodinných 
domů zvýšil o 36,9 %. 

Bytový a domovní fond v obcích SO ORP Havířov

Obec

Rok
Rozdíl mezi lety 2001 a 

2011
Rok

Rozdíl mezi lety 2001 a 
2011

Bytové 
domy 
2001

Bytové 
domy 
2011

Absolutně
Relativně 

[%]

Rodinné 
domy 
2001

Rodinné 
domy 
2011

Absolutně
Relativně 

[%]

Albrechtice 73 74 1 1,4 630 658 28 4,4

Havířov 2 166 2 168 2 0,1 2 640 2 962 322 12,2

Horní 
Bludovice

1 2 1 100,0 431 590 159 36,9

Horní 
Suchá

135 134 -1 -0,7 799 830 31 3,9

Těrlicko 44 43 -1 -2,3 954 1 032 78 8,2

SO ORP 
Havířov

2 419 2 421 2 0,1 5 454 6 072 618 11,3

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011

Bytový	fond
V porovnání let 2001 a 2011 se bytový fond SO ORP Havířov potýkal s poklesem počtu 
obydlených bytů. Je to způsobeno zejména snížením počtu obydlených bytů ve 
městě Havířov, ale nepatrné poklesy stavy jsou i v obci Horní Suchá a Albrechtice. 

K roku 2012 je největší počet obydlených bytů přirozeně situován do města Havířov 
(33 191 bytů), nejméně v obci Horní Bludovice (703 bytů). Údaje, které vyplývají z dat 
SLDB 2011 a Běžné evidence obyvatel 2012, zcela nevypovídají o skutečném stavu v území.
Dle informací realitních kanceláří a magistrátu města Havířov se v SO ORP Havířov nachází 
velké procento volných bytů (nejvíce ve městě Havířov). Jedná se především o byty 
společnosti RPG, jejichž cena je v porovnání s městskými byty dvojnásobná. Městské byty 
jsou tudíž plně obsazeny a byty společnosti RPG vykazují dlouhodobý pokles jejich 
obsazenosti.

Obydlené byty v obcích SO ORP Havířov

Obec
Rok Rozdíl mezi lety 2001 a 2011

Obydlené byty 2001 Obydlené byty 2011 Absolutně Relativně [%]

Albrechtice 1 369 1 384 15 1,1

Havířov 33 426 33191 --235 -0,7

Horní Bludovice 532 703 171 24,3

Horní Suchá 1 567 1613 -24 -1,5

Těrlicko 1 423 1490 67 4,5

SO ORP Havířov 38 317 38 381 64 0,2

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011; Vlastnictví bytového fondu, Veřejná databáze ČSÚ 2012
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Obydlené byty v obcích SO ORP Havířov v roce 2015

Obec – část obce

Obydlené 
byty v 

domech 
celkem

Obydlené 
byty v domech 

celkem ze 
stěnových 

panelů

Obydlené byty v 
domech celkem -

podíl ze 
stěnových 

panelů

Průměrná 
obytná 
plocha 

obydlených 
bytů v m2

Průměrná 
obytná plocha 

obydlených 
bytů v m2 na 

obyvatele

Albrechtice 1384 312 22,50% 69,1 25,3

Havířov 33191 19412 58,50% 55,1 24,3
Bludovice 1015 5 0,50% 81,5 31,7

Dolní Datyně 171 3 1,80% 89 32,1
Dolní Suchá 252 1 0,40% 82,7 28,4

Město 14697 7892 53,70% 51 24,2

Podlesí 7150 6410 89,70% 51,2 24,6
Prostřední Suchá 1847 193 10,40% 70,5 26,7

Šumbark 7650 4899 64,00% 55,4 21,7
Životice 409 9 2,20% 94,3 32,1

Horní Bludovice 703 5 0,70% 87,3 30,4
Horní Bludovice 312 1 0,30% 86 29,2

Prostřední Bludovice 391 4 1,00% 88,3 31,5
Horní Suchá 1613 298 18,50% 64,6 24,3

Těrlicko 1490 47 3,20% 77,4 28,2

Dolní Těrlicko 170 3 1,80% 84,4 30,9
Horní Těrlicko 1051 43 4,10% 75,3 28,4

Hradiště 269 1 0,40% 81,2 26
Celkem 38381 20074 52,30% 57,4 24,6

Zdroj dat: Analýza struktury bydlení ORP Havířov 2015

V SO ORP Havířov v letech 2001 až 2011 vzrostl počet domů ve vlastnictví fyzických osob, 
z toho nejvíce ve městě Havířov a obci Těrlicko. 

Vlastnictví bytů v obcích SO ORP Havířov

Obec

Vlastník bytů

Byt ve vlastním 
domě

V osobním 
vlastnictví

Nájemní Družstevní

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Albrechtice 615 664 0 19 571 573 2 3

Havířov 2 521 2 836 1 580 2 674 19 729 18 418 8 576 7 042

Horní Bludovice 430 562 0 25 4 12 6 0

Horní Suchá 609 731 6 54 804 671 1 1

Těrlicko 927 1 020 138 160 95 70 0 0

SO ORP Havířov 5 102 5 813 1 724 2 932 21 203 19 744 8 585 7 046

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011

Bytový fond v obcích SO ORP Havířov

Obec

Rok Rozdíl mezi lety 2001 a 2011

Bytové domy 2001
Bytové domy 

2011
Absolutně Relativně [%]

Albrechtice 73 74 1 1,4

Havířov 2 166 2 166 0 0

Horní Bludovice 1 3 2 200

Horní Suchá 135 134 -1 -0,7

Těrlicko 44 43 -1 -2,3

SO ORP Havířov 2 419 2 420 1 0

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011
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Domovní fond v obcích SO ORP Havířov

Obec

Rok Rozdíl mezi lety 2001 a 2011

Rodinné domy 2001
Rodinné domy 

2011
Absolutně Relativně [%]

Albrechtice 630 653 23 3,7

Havířov 2 640 2 900 260 9,8

Horní Bludovice 431 577 146 33,9

Horní Suchá 799 832 33 4,1

Těrlicko 954 1 023 69 7,2

SO ORP Havířov 5 454 5 985 531 9,7

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011

Údaje o vlastnictví domů ukazují, že oproti stavu v roce 2001 nově došlo ke vzniku nového 
typu vlastnictví - kombinace vlastníků a Spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek).

Vlastnictví domů v obcích SO ORP Havířov

Obec

Vlastník domů

Fyzická osoba Obec, stát
Kombinace 
vlastníků

Bytové 
Družstvo

Spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

(jednotek)

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Albrechtice 603 649 15 11 0 3 0 0 0 3

Havířov 2 461 2 756 474 476 0 102 405 434 0 62

Horní Bludovice 423 573 1 2 0 3 1 1 0 2

Horní Suchá 619 746 8 16 0 5 0 1 0 2

Těrlicko 917 1 017 7 4 0 8 0 0 0 30

SO ORP Havířov 5 023 5 741 505 509 0 121 406 436 0 99

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011

Nájemní byty jsou v SO ORP Havířov koncentrovány zejména v Havířově (61% z celkového 
počtu obydlených bytů), ale i v Albrechticích a Horní Suché vykazují značný podíl (nad 
40%).    
  
Podíl bytů podle vlastníků (podle údajů města Havířova, r.2014)
Druh vlastnictví Počet bytů Podíl bytů

obecní 7 634 22,00%

Bytová družstva 10 148 29,20%

RPG 12 053 34,70%

v RD 4 754 13,60%

celkem 34 748 99,50%

Zdroj dat: Analýza struktury bydlení ORP Havířov 2015

Problematika výše nájemného, cen bytů, prodejní ceny rodinných domů a stavebních parcel je 
podrobněji řešena v Analýze struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov (listopad 
2015).
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Skryté	formy	bydlení	– rekreační	objekty	využívané	pro	bydlení
Nejvyšší podíl bydlení mimo byty byl podle výsledků sčítání 2011 vykazován v obci Těrlicko
a má jistě jinou (méně problémovou formu – převažující bydlení v rekreačních objektech) než 
ve městě Havířově. 

Bydlení mimo byty v obcích ORP Havířov a širší srovnání 

Území
Obyvatel SLDB 

2011
Počet osob v 

bytech
Počet osob mimo 

byty
Podíl z počtu 

obyvatel
Albrechtice 3 795 3 782 13 0,34%

Havířov 76694 75 318 1 376 1,79%
Horní Bludovice 2027 2 017 10 0,49%

Horní Suchá 4333 4 285 48 1,11%
Těrlicko 4243 4 090 153 3,61%

SO ORP 91 092 89 492 1 600 1,76%

ČR 10 436 560 10 144 961 291 599 2,79%

Zdroj dat: Analýza struktury bydlení ORP Havířov 2015

Srovnání počtu neobydlených bytů ze sčítání 2011 a údajů z územního plánu svědčí o tom, že 
počty jednotek druhého bydlení byly stanoveny spíše konzervativně (Horní Suchá a 
Albrechtice).

Ubytovny
Ve správním obvodu ORP Havířov se nachází několik sociálních ubytovacích zařízení. 
Přehled všech zařízení pro volnočasové, sportovní a kulturní vyžití v SO ORP Havířov je 
podrobněji zpracován v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, kapitoly 
3 -  Plochy občanského vybavení.

Problematika ubytoven a navazující problematika příspěvku a doplatku na bydlení je 
podrobněji řešena v Analýze struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov (listopad 
2015).

3.9.3. Stáří	a	kvalita	bytového	fondu

V SO ORP Havířov se v současné době vyskytuje nejvíce domů (téměř 50 %) postavených 
v letech 1946 až 1970. To poukazuje na poměrně zastaralý domovní fond, k čemuž nepřispívá 
ani zpomalení výstavby v posledních desetiletích. Nejmladší domovní fond je v obci Horní 
Bludovice s více než 20% podílem domů vybudovaných v letech 1991 – 2000. Naopak 
relativně nejhůře je na tom obec Horní Suchá, na jejímž území se nachází téměř polovina ze 
všech domů (47,4 %) postavených v letech 1946 – 1960 a pouze s 8,2% podílem domů 
postavených v nejmladším období. 

Stáří domovního fondu v obcích SO ORP Havířov

Obec
Domy postavené

1919 a dříve 1920-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000

Albrechtice 38 59 161 116 129 99 82

Havířov 145 250 1 427 1 104 649 683 401

Horní Bludovice 39 58 74 61 59 53 87

Horní Suchá 58 76 418 94 85 79 72

Těrlicko 40 71 162 184 209 172 140

SO ORP Havířov 320 514 2242 1559 1131 1086 782

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2011
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Stáří domovního fondu v obcích SO ORP Havířov [%]

Obec
Domy postavené

1919 a dříve 1920-1945 1946-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000

Albrechtice 5,6 8,6 23,5 17,0 18,9 14,5 12,0

Havířov 3,1 5,4 30,6 23,7 13,9 14,7 8,6

Horní Bludovice 9,0 13,5 17,2 14,2 13,7 12,3 20,2

Horní Suchá 6,6 8,6 47,4 10,7 9,6 9,0 8,2

Těrlicko 4,1 7,3 16,6 18,8 21,4 17,6 14,3

SO ORP Havířov 4,2 6,7 29,4 20,4 14,8 14,2 10,2

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2011

Stáří domovního fondu v ORP Havířov

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2011
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3.10.Rekreace

3.10.1. SWOT	analýza
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Havířovské slavnosti, Havířov v květech – akce 
regionálního významu.

Málo turistických atraktivit.

Vodní nádrž Těrlicko pro letní rekreaci 
s možností provozování různých sportů.

Nízký počet návštěvníků v porovnání s krajským 
průměrem.

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 
spolupracující při rozvoji cestovního ruchu.

Malý počet a nízká kvalita ubytovacích zařízení.

Mírně kopcovitá krajina vhodná pro pěší 
turistiku a cykloturistiku, především v obcích 
Těrlicko a Horní Bludovice.

Absence významné kulturní památky.

Získání investic do rozvoje turistického ruchu ve 
správním obvodu.

Intenzivní individuální rekreace s negativními 
dopady na životní prostředí a krajinný ráz (např.
nedostatečné odkanalizování) – Těrlicko.

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Konání festivalů, výstav a jiných kulturních 
a společenských akcí s regionálním významem.

Image průmyslového a sociálně slabého regionu.

Blízkost CHKO Beskydy. Chátrání současného stavu ubytovacích zařízení.

Spolupráce s okolními SO ORP v oblasti rozvoje 
cestovního ruchu.

Možné další negativní environmentální dopady 
v souvislosti s rozvojem individuální rekreace.

Rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu.
Preferování domácích návštěvníků zahraničních 
destinací před domácími.

Potenciál k dalšímu rozšíření pěší turistiky 
a cykloturistiky.

Nedostatek propagace území ve využití 
v cestovním ruchu.

Revitalizace a rekultivace průmyslově 
postižených ploch s rekreačním využitím pro 
místní občany.

Prezentace regionu na veletrzích cestovního 
ruchu a dalších podobných akcích, vydávání 

cílených propagačních materiálů.

Ačkoliv území Moravskoslezského kraje má vysoký rekreační potenciál, v samotném území 
SO ORP Havířov má omezené krajině rekreační možnosti. Podobně je na tom správní obvod i 
v nabídce historických a kulturních atraktivit. Proto ORP Havířov není častým cílem turistů a 
návštěvníků v porovnání s cíli v blízkých Beskydech.

Významné postavení podporující návštěvnost jsou i místní akce Havířovské slavnosti, 
Havířov v květech či Havířovský kahanec. Současný stav v oblasti cestovního ruchu je možné 
řešit ve spolupráci s okolními ORP a např. i v rámci mikroregionu Žermanické a Těrlické 
přehrady a to při rozvoji cestovního ruchu s důrazem na koordinaci rozvojových aktivit.

Problémy	k řešení	v rámci	územního	plánování

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území – bez grafiky:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

R1
Nedostatečná atraktivita
území

Zvýšení 
rekreačního 
potenciálu lokality 
vytvářením 
turisticky 
atraktivních 
stezek, tras a 
cyklotras

Havířov, Horní 
Suchá

k.ú. obcí trvá

Horní Suchá 
- trvá, 

Havířov -
klesající 
tendence
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Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

R2
Nedostatečné využití 
rekreačního potenciálu

Vymezení 
vhodných ploch 
pro nové 
ubytovací kapacity 
a zkvalitňování 
stávajících 
rekreačních 
zařízení.

Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou

trvá
trvá s 

klesající 
tendencí

R3

Intenzivní individuální 
rekreace s negativními 
dopady na životní prostředí 
a krajinný ráz 

Důsledek 70.let 
20.století, kdy byly 
realizovány stavby 
pro individuální 
rekreaci s 
nedostatečnou 
technickou 
infrastrukturou.

Těrlicko Dolní Těrlicko trvá trvá

Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

UZ14
Dlouhodobě nevyužívané 
rekreační středisko

Najít nové využití 
pro zdevastovaný 
areál

Těrlicko Dolní Těrlicko trvá trvá

UZ26 Vymezení rekreační plochy

Prověření 
možnosti využití 
okolí vodní plochy 
Nebesák pro 
rekreační účely

Horní Suchá Horní Suchá - nový problém

Odůvodnění:
SO ORP Havířov lze charakterizovat jako území s nízkým rekreačním potenciálem. Přesto se 
zde nachází řada přírodních a kulturních a civilizačních hodnot území.

V rámci aktualizace ÚAP ORP Havířov 2016 byly zpracovány:
- Příloha B1. Katalog kulturních a civilizačních hodnot území ORP Havířov, který je 

zpracován s aktuálností duben 2016.
- Příloha B2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov, který je zpracován 

s aktuálností září 2016.

3.10.2. Rekreační	aktivity

Kvantitativní vyhodnocení rekreačních podmínek jednotlivých obcí je poměrně rozporuplné 
s ohledem na skutečnost, že jeho dopad do všech tří pilířů je odlišný. Rekreační zátěž území 
se negativně promítá do podmínek životního prostředí, pozitivně i negativně do pilíře 
soudržnosti obyvatel území (v závislosti na míře a způsobu rekreačního využití) a pozitivně 
do hospodářského pilíře. Otázkou zůstává interpretace zjištění. „Automatické“ promítnutí 
rekreačních podmínek do pilíře soudržnosti obyvatel území není považováno za příliš vhodné, 
spíše za zkreslující s ohledem na velmi různou váhu u jednotlivých obcí tohoto ORP.

Rekreační	potenciál	území
Nejvýznamnější lokalitou nadmístního významu v oblasti cestovního ruchu je vodní nádrž 
Těrlicko, která je pro letní turistiku navštěvována lidmi z širokého okolí. Vedení obce získalo 
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několik dotací na rozvoj rekreace především v oblasti vodního díla Těrlicko a zlepšilo tak 
situaci související s rekreací v daném správním obvodu.

V Katalogu kulturních a civilizačních hodnot území ORP Havířov jsou podrobně zpracována
následující témata, která lokalizují a charakterizují významná místa a události, která mají vliv 
mimo jiné i na rekreační potenciál území:

- Kulturní hodnoty území
- Urbanistické hodnoty území a objekty přispívající k identitě území
- Historické hodnoty území
- Architektonické hodnoty území
- Významné stavební dominanty
- Místa významných událostí
- Významné vyhlídkové body
- Ostatní hodnoty území

o Pietní místa a válečné hroby
o Umělecká díla a sochy
o Technické památky - větrné mlýnky s turbínou
o Ostatní hodnoty území
o Městské parky a významná městská zeleň
o Významné pravidelné kulturní akce města
o Významné organizace a spolky ve městě
o Slavní rodáci města Havířova

Zpracováním Katalogu přírodních hodnot území ORP Havířov chtěl pořizovatel ÚAP mimo 
jiné upozornit na skutečnost, že území ORP Havířov bylo sice v minulosti dlouhodobě 
ovlivněno těžbou nerostných surovin, ale přesto je zde v současné době možné najít dostatek 
přírodních hodnot, které celkově významně mění pohled na industriální charakter ORP 
Havířov.

Ubytovací	kapacity
Ve správním obvodu ORP Havířov se nachází několik rekreačních ubytovacích zařízení 
(hotely, penziony, atp.). Jejich srovnání v rámci nejbližšího okolí je patrné z následující 
tabulky:

Počet rekreačních ubytovacích zařízení v SO ORP Moravskoslezského kraje
ORP Počet zařízení Pokoje Lůžka

Český Těšín 3 43 105

Frýdek-Místek 34 630 1 758

Havířov 11 230 545

Karviná 7 696 1 206

Orlová 1 - -

Ostrava 38 1 882 3 608

Moravskoslezský kraj 405 9 224 23 733

Zdroj dat: ČSÚ, data aktuální k 1. 1. 2011

Přehled všech ubytovacích zařízení včetně údaje o kapacitě v SO ORP Havířov je podrobněji 
zpracován v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, kapitoly 3 -  Plochy 
občanského vybavení.
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Návštěvnost	území
Snížená atraktivita této oblasti pro domácí i zahraniční návštěvníky potvrzují statistiky roční 
návštěvnosti, kde ORP Havířov s 11 940 příjezdy ročně dosahuje podprůměrné hodnoty ve 
srovnání s krajským průměrem. Z celkového počtu více než 500 000 návštěvníků za rok, kteří 
navštívili Moravskoslezský kraj v roce 2011, jich tedy do správního obvodu přijelo pouze cca 
2,3 %. Podobně je na tom i v ukazatelích počtu přenocování – viz. následující tabulka:

Návštěvnost ve vybraných SO ORP Moravskoslezského kraje

ORP

počet příjezdů hostů počet přenocování

hosté celkem z toho rezidentů hosté celkem z toho rezidentů

Český Těšín 1 941 1 307 3 383 2 461

Frýdek-Místek 35 796 29 683 82 161 70 490

Havířov 11 940 10 222 21 968 18 051

Karviná 19 502 17 407 300 316 273 787

Orlová - - - -

Ostrava 145 078 96 398 418 707 300 509

Moravskoslezský kraj 523 487 423 235 1 728 088 1 465 624

Zdroj dat: ČSÚ, data aktuální k 1. 1. 2011

3.10.3. Individuální	rekreace

V samotném správním obvodě je podle ČSÚ z hlediska kapacit pro individuální rodinnou 
rekreaci největší počet těchto objektů v obci Těrlicko (34 objektů), umístěných podél pobřeží 
místní vodní nádrže. I tak dosahuje podíl zařízení k rekreaci na celkovém počtu domů pouze 
2,9 %. Nejmenší podíly jsou zaznamenány ve městě Havířov (0,4 % z celkového počtu 
domů).

Objekty individuální rodinné rekreace v obcích SO ORP Havířov

Obec Domy celkem Slouží k rekreaci Podíl [%]

Albrechtice 801 7 0,9

Havířov 5 396 24 0,4

Horní Bludovice 654 9 1,4

Horní Suchá 1 027 16 1,6

Těrlicko 1 187 34 2,9

SO ORP Havířov 9 065 90 1

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2011

V praxi je velmi obtížná celková a reálná kvantifikace individuálních rekreačních kapacit 
v území a to z následujících důvodů:

 Údaje ze sčítání neobsahují úplný přehled o počtu neobydlených bytů využívaných ke 
všem formám rekreace (záleželo na deklarujících osobách) a údaje o individuálních 
rekreačních objektech (zejména chatách) byla naposledy zjišťovány ve sčítání v roce 
1991

 Problémem je a bude rozlišit čisté druhé bydlení bez rekreace (jak posuzovat 
neobydlený byt v RD kam jezdí na návštěvu členové rodiny s dětmi a není 
deklarovaný pro rekreační využití)
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Zpřesnění informací bylo potřebné prověřovat z více dostupných zdrojů. Dotazem na obce a 
vlastním šetřením byly zjištěny následující skutečnosti:

 Obec Albrechtice - v obci se nacházejí dvě zahrádkářské osady (Nový Svět, Paseky), 
v těchto plochách je počet zahradních chatek dle katastrální mapy 99 (dalších 19 
chatek je rozpoznáno z ortofotosnímku). 

 Statutární město Havířov – v současnosti době je situace nepřehledná, evidence 
jednotlivých rekreačních objektů není vedena, k dispozici jsou pouze odborné 
odhady. Na území města se nachází 49 zahrádkových osad o celkové ploše přes 68 ha.
Číslo evidenční bylo přiděleno 144 rekreačním objektům a zahradním chatkách a dále 
236 zahrádkářským chatkám.

 Horní Bludovice - evidováno je celkem 29 rekreačních chat a rekreačních chalup.
 Horní Suchá - na území jsou 4 zahrádkové osady, na těchto plochách je dle 

katastrální mapy 28 chatek (dalších 14 je rozpoznáno z ortofotosnímku). 
 Obec Těrlicko - rekreačních objektů v obci je cca 400 (rekreační chaty a chalupy), 

které mají přidělené číslo evidenční a asi 20 z těch 400 objektů má přiděleno i číslo 
popisné a jsou určeny k trvalému bydlení. Na území Těrlicka nejsou zahrádkové 
osady, pouze plochy pro rekreaci. Případné zahradní chatky jsou započteny do počtu 
rekreačních objektů. 

Z hlediska celkové zátěže území je nejvyšší intenzita rekreační zátěže (cca 400 rekreačních 
jednotek) v Těrlicku. Dopady na území je obtížné rozlišit, protože zástavba 
v nejexponovanějších úsecích břehů rekreační nádrže je tvořena i objekty bydlení 
(obydlenými rodinnými domy) a hromadnými ubytovacími kapacitami.
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3.11.Hospodářské	podmínky

3.11.1. SWOT	analýza
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Vysoká míra podnikatelské aktivity v obcích 
Horní Bludovice a Těrlicko v porovnání 
s krajským průměrem.

Absence velkých a středních průmyslových 
podniků, výrobních areálů, podnikatelských 
aktivit.

SO ORP Havířov má vysokou daňovou
výtěžnost na obyvatele v kraji.

Nízká míra zaměstnanosti a vysoká míra 
nezaměstnanosti obyvatel v porovnání s ostatními 
SO ORP v kraji.

Rozvinutý sektor služeb, především v oblasti 
sociální.

Vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných nad 12 
měsíců (nejvíce v obci Horní Suchá a ve městě 
Havířov) vyvolávající vážné sociální problémy.

Postupný rozvoj průmyslových zón (Důl 
František v Horní Suché, Důl Dukla v Havířově).

Počet uchazečů na jedno pracovní místo je i přes 
výrazný pokles za poslední 2 roky pořád 
nadprůměrně vysoký.

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Poloha města Havířov v rámci kraje (možnost 
využití potenciálu přeshraniční spolupráce s 
Polskem).

Dlouhodobě stagnující míra nezaměstnanosti 
a dlouhodobé nezaměstnanosti spolu klesající 
mírou zaměstnanosti v některých obcích.

Velký počet potencionálních klientů se zvyšující 
se potřebou v oblasti služeb.

Útlum a restrukturalizace velkého průmyslu (OKD)
nebo odchod některého z velkých zaměstnavatelů 
v regionu.

Kvalitní a hustá síť dopravní infrastruktury, 
která může pozitivně ovlivnit rozvoj 
podnikatelského prostředí v rámci města 
Havířov.

Odliv „mozků“ a mladých vzdělaných lidí do jiných 
regionů ČR.

Možnost rozvoje podnikatelských aktivit 
občanů, především v oblasti inovačních 
technologií.

Nedostatek pracovních příležitostí ohrožuje
ekonomickou stabilizace obyvatelstva.

Regenerace brownfieldů a rozvoj průmyslových 
zón, zejména ve městě Havířov a obci Horní 
Suchá.

V případě porovnání hodnot předchozích let s aktuální situací nastává problém, jelikož 
v průběhu předchozího sledovaného období 2013-2014 došlo ke změnám metodik a 
hodnocení určitých ukazatelů sledovaných indikátorů. Nehledě na tento fakt se situace 
v období 2015-2016 v SO ORP Havířov výrazně nezměnila a neustále se území potýká 
například s vyšším podílem nezaměstnaných. Z důvodu zavírání některých firem dochází 
v posledních letech ke snižování počtu obsazených pracovních míst. Růst podnikatelské 
aktivity ve správním obvodě proto nelze považovat za úspěšnou politiku podpory podnikání, 
ale nýbrž jako reakci na ztrátu zaměstnání mnoha obyvatel a jejich snahou uživit se vlastním 
podnikáním. Daňová výtěžnost na obyvatele se i přes růst v posledním roce stále drží pod 
celokrajským průměrem. Podobný stav je pozorován u míry nezaměstnanosti, která se 
dlouhodobě pohybuje nad krajským průměrem, avšak v posledních letech se lehce ke 
krajskému průměru přibližuje. 

Problémy	k řešení	v rámci	územního	plánování

Obecné problémy k řešení zasahující na širší území – bez grafiky:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené 

k.ú.

HP1
Usilovat o vymezení nových ploch 
pro rozvoj podnikání nebo plochy 
zemědělské

Podpora zvýšení 
zaměstnanosti.

Albrechtice, 
Horní 

Bludovice, 
Těrlicko

k.ú.obcí trvá trvá
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Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené 

k.ú.

HP2

Vysoká míra nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra nezaměstnanosti, 
pokles počtu obsazených pracovních 
míst, nízká míra podnikatelské 
aktivity

Silná vazba na Ostravský 
region, důsledek 
ekonomických problémů 
regionu.

celé ORP 
Havířov

celé ORP 
Havířov

trvá trvá

Konkrétní problémy k řešení:

Kód Charakteristika Odůvodnění
Lokalizace Časový 

horizont 
2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

UZ7
Dlouhodobě nevyužitý 
rozestavěný areál

Část areálu plynáren -
nejasné využití ploch

Havířov
Prostřední 

Suchá
trvá

stavba 
využita, 

dále 
nesledov

áno

Odůvodnění:
Tato část vystihuje ekonomické podmínky na území SO ORP, a to jak z hlediska rozložení 
ekonomických aktivit v území (regionální ekonomika), tak i z pohledu ekonomické aktivity 
obyvatel a jejich pozice na trhu práce (zohledňuje jejich trvalé bydliště). Současně je zde 
zhodnocena daňová výtěžnost SO ORP Havířov a jednotlivých obcí, což umožňuje podchytit 
vývoj největšího zdroje příjmů obecních rozpočtů.

V rámci ekonomiky území je důležitá diverzifikovaná základna struktury ekonomických 
subjektů nacházejících se na území SO ORP, která je v ORP Havířov především stabilní
(stagnující) a značně tak snižuje ekonomickou zranitelnost v období ekonomické recese.

3.11.2. Ekonomická	funkce	území

Daňová výtěžnost obcí je dána pravidly rozpočtového určení daní a představuje výši 
daňových příjmů obce vyjádřenou na obyvatele. Rozhodující úlohu v daňových příjmech obcí 
hrají daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty a 
daň z nemovitosti. 

Daňová výtěžnost na obyvatele se v SO ORP Havířov neustále zvyšuje. V roce 2010 byla 
11 000 Kč a do roku 20158 se zvýšila na 12 700 Kč. Obcí s největší daňovou výtěžností na 
obyvatele ve správním obvodu je Horní Suchá, a to 19 100 Kč v roce 2015. Její trend je 
v posledních letech ale klesající. Obec Těrlicko zaznamenala největší nárůst mezi roky 2011 a 
2013 (o 2 700 Kč), díky čemu se posunula blíže k průměru celého ORP. V posledním 
sledovaném období má největší nárůst daňové výtěžnosti na obyvatele obec Horní Bludovice. 

Daňová výtěžnost v obcích SO ORP Havířov (v tis. Kč)

Obec
Daňová výtěžnost (v tis. Kč)

2010 2011 2013 2014 2015

Albrechtice 30 572,20 29 187,10 37 463,98 39 585,00 41 227,00
Havířov 902 627,80 893 816,90 901 188,86 920 776,00 928 803,00
Horní Bludovice 15 476,00 15 890,80 19 956,71 21 886,00 23 839,00

Horní Suchá 89 124,40 90 822,70 89 118,46 87 031,00 86 730,00
Těrlicko 32 744,90 33 000,00 44 779,18 46 679,00 48 529,00

SO ORP Havířov 1 070 545,20 1 062 717,50 1 092 507,19 1 115 957,00 1 129 128,00

Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor 2016 - http://monitor.statnipokladna.cz/2016/

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/
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Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor 2016 - http://monitor.statnipokladna.cz/2016

MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup 
k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

http://monitor.statnipokladna.cz/2016


102



103

Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor 2016 - http://monitor.statnipokladna.cz/2016

http://monitor.statnipokladna.cz/2016
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3.11.3. Struktura	ekonomických	subjektů

Počet obsazených pracovních míst zcela zásadně ovlivňuje pozici správní oblastí v rámci 
kraje.

V roce 2015 bylo ve správním obvodu Havířov 7871 obsazených pracovních míst u 
zaměstnavatelů nad 20 zaměstnanců, oproti roku 2013 se velmi mírně navýšil. Jedná se spíše 
o stagnaci, než o nárůst zaměstnanosti.

Počet zaměstnavatelů a obsazených pracovních míst s počtem 20 zaměstnanců a více v obcích 
ORP Havířov

Velikost 
zaměstnavatelů 

podle počtu 
zaměstnanců

2013 2014 2015

počet 
zaměstnavatel

ů

zaměstnano
st

počet 
zaměstnavatel

ů

zaměstnano
st

počet 
zaměstnavatel

ů

zaměstnano
st

5000 - více 0 0 0 0 0 0

1000 - 4999 0 0 0 0 0 0

500 - 999 1 904 2 1 428 2 1 530

100 - 499 17 3 387 16 2 852 16 2 833

26 - 99 72 3 332 69 3 160 67 3 148

20 - 25 10 221 11 241 16 360

Celkem ORP 
Havířov

100 7 844 98 7 681 101 7 871

Zdroj dat: MPSV, data aktuální k 1.1. daného roku

Míra podnikatelské aktivity je definována jako podíl počtu podnikatelských subjektů 
(fyzických osob) k počtu trvale bydlících obyvatel. Tato míra může být jedním z indikátorů 
úspěšnosti podpory drobného podnikání. Na druhou stranu její zvýšení lze pokládat
za přirozenou reakci v případě poklesu počtu pracovních míst a zaměstnanosti. Po ztrátě 
zaměstnání se jeví začátek podnikání jako jedna z možností, jak si tuto situaci vyřešit. 

Míra podnikatelské aktivity ve SO ORP Havířov byla v roce 2013 třetí nejnižší v kraji 
(137,9 ‰). Podnikatelská aktivita je ve správním obvodu Havířov podprůměrná ve všech 
sledovaných letech. V porovnání se sousedními správními obvody je SO ORP Havířov spíše 
průměrným. Hodnoty míry podnikatelské aktivity lze vidět v tabulce níže.

Míra podnikatelské aktivity v SO ORP Havířov a sousedních obvodech. [‰]

SO ORP
Míra podnikatelské aktivity [‰]

2004 2007 2011 2013

Český Těšín 156,0 149,5 157,2 144,4

Frýdek-Místek 160,1 162,6 176,3 173,8

Havířov 138,3 139,2 151,7 137,9

Karviná 114,9 116,1 121,5 112,5

Orlová 111,4 114,6 130,7 124,4

Ostrava 166,9 167,4 173,3 170,9

Moravskoslezský kraj 153,4 156,1 165,6 161,8

Zdroj dat: ČSÚ; Registr ekonomických subjektů; Veřejná databáze data aktuální k 1. 1. daného roku
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Ve všech obcích správního obvodu Havířov byl po roce 2013 zaznamenán pokles míry 
podnikatelské aktivity. Nejvýraznější byl v obci Havířov, kde došlo ke snížení z 152,7 ‰ na 
138,9 ‰. 

Nejvíce aktivních podnikatelských subjektů na 1 000 obyvatel bylo v obci Horní Bludovice 
(167,6). Tento vývoj poukazuje, i přes mírný pokles v dalším období, který ale postihl 
všechny obce správního obvodu, na zrychlený ekonomický rozvoj v dané obci v posledních 
letech. Dlouhodobě nejmenší je míra podnikatelské aktivity v obci Albrechtice (124,4 ‰ 
v roce 2013).

Míra podnikatelské aktivity v obcích SO ORP Havířov [‰]

Obec
Míra podnikatelské aktivity [‰]

2004 2007 2011 2013

Albrechtice 109,1 114,4 126,7 124,4

Havířov 139,5 140,2 152,7 138,9

Horní Bludovice 151,4 163,0 169,7 167,6

Horní Suchá 124,4 120,8 133,6 128,2

Těrlicko 150,7 153,4 165,9 164,8

SO ORP Havířov 138,3 139,2 151,7 137,9

Zdroj dat: ČSÚ; Databáze demografických údajů, Registr ekonomických subjektů; Data aktuální k 31. 12. 
daného roku

V rámci analyzování struktury ekonomických subjektů v rámci ORP Havířov je nutné 
zdůraznit především významnou vazbu Havířova na Ostravu a Karvinou, které zajišťují velký 
podíl zaměstnanosti obyvatel na svém území. Bohužel dříve nosná odvětví těžkého průmyslu 
(těžba uhlí, hutnictví, strojírenství, koksochemie) vykazují stále tendence útlumu se 
sociálními dopady, které silně ovlivňují ORP Havířov. Dopady útlumu a restrukturalizace 
velkého průmyslu jsou největší hrozbou, které v současné době ovlivňují toto téma.

Saldo dojížďky (vyjížďky) do zaměstnání v obcích ORP Havířov a nejbližším okolí

Zdroj dat: ÚAP MSK 2015
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3.11.4. Trh	práce	(nabídka,	poptávka)

V roce 2012 byla změněna metodika MPSV ČR pro výpočet ukazatele nezaměstnanosti. 
Nový ukazatel s názvem podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů 
o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Od ledna 2013 nahradil 
do té doby zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřovala všechny 
dosažitelné uchazeče o zaměstnání k ekonomicky aktivním osobám.

Míra nezaměstnanosti se v okrese Karviná od roku 2011 do roku 2014 zvýšila o 2,57 %. 
V případě správního obvodu Havířov byla tato změna výraznější, činila 2,74 %. 

Podíl nezaměstnaných osob ve věku 15-64 let v okrese Karviná [%]

Oblasti
Podíl nezaměstnaných ve věku 15-64 let ke dni 31. 12.

2011 2012 2013 2014

Karviná 11,11 12,38 14,42 14,08

Havířov 9,28 10,61 12,19 12,02

Orlová 9,68 11,28 12,5 12,19

Bohumín 8,05 8,45 10,11 8,86

Český Těšín 7,89 8,69 10,07 9,03

Okres Karviná 9,93 10,77 12,52 12,05

Zdroj dat: MPSV, statistika 2015

Podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná k 1.1.2015

Zdroj dat: MPSV, statistika 2015
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Podíl nezaměstnaných v okrese Karviná [%] k 1.1.2015 vč. meziročního rozdílu 2013/2014

Zdroj dat: MPSV, statistika 2015

Podíl nezaměstnaných žen v okrese Karviná vzestupnou tendenci, ale ze srovnání hodnot za 
celé sledované období vyplývá, že došlo k poklesu, v ORP Havířov je méně nezaměstnaných 
žen než mužů.

Podíl nezaměstnaných s rozdělením na muže a ženy v okrese Karviná [%] k 1.1.2015

Zdroj dat: MPSV, statistika 2015

V Moravskoslezském kraji podobně jako v celé České republice míra nezaměstnanosti do 
roku 2008 klesala. V dalších letech se projevil vliv hospodářské krize růstem nezaměstnanosti 
v kraji až na 12,6 % v roce 2010. Následující rok se ekonomická situace mírně stabilizovala a 
míra nezaměstnanosti činila 12,0 %. 

Míra nezaměstnanosti SO ORP Havířov se od roku 2007 pohybuje dlouhodobě výrazně nad 
celokrajským i celorepublikovým průměrem. Do roku 2008 docházelo k poklesu 
nezaměstnanosti, projevy hospodářské krize se začaly projevovat od roku 2009, s nárůstem na 
maximální hodnotu v roce 2010. V roce 2011 nastal pokles, který je setrvalý na hodnotu 11,2
% v roce 2015. nejnižší hodnota byla zjištěna v obci Těrlicko (méně než 11 %, čili pod 
celokrajským průměrem).

Nejvyšší míra nezaměstnanosti v rámci SO ORP Havířov pro rok 2011 byla evidována 
v obcích Horní Bludovice a Těrlicko. V obou těchto obcích přesáhla 62 %. Naopak 
dlouhodobě je míra zaměstnanosti nejnižší v obci Horní Suchá (55,1 % v roce 2011). Jedinou 
obcí, kde v porovnání s rokem 2001 došlo ke snížení zaměstnanosti, byla obec Albrechtice, a 
to o 0,9 %.
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Míra nezaměstnanosti v SO ORP Havířov a sousedních obvodech. [%]

SO ORP
Míra nezaměstnanosti [%]

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

Český Těšín 14,7 11 12,8 13,3 12,2 10,2 9,2 7,7

Frýdek-Místek 10 7,2 10 11,2 10,1 8,7 7,6 5,5

Havířov 16,3 13,1 14,8 15,5 14,8 12,4 12,1 11,2

Karviná 17,9 14,7 15,8 16,3 16,1 14,7 14,1 12,7

Orlová 16,8 13,3 15,1 15,2 14,4 12,9 12,5 11,2

Ostrava 12 9,1 11,2 12,1 11,9 11,6 10,5 9,5

Moravskoslezský kraj 11,8 9,1 11,7 12,6 12 10,5 9,6 8,3

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016

Míra nezaměstnanosti v obcích SO ORP Havířov [%]

Obec
Míra nezaměstnanosti [%]

2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

Albrechtice 13,1 10,1 10,7 12,1 12,3 9,3 8,9 7

Havířov 16,6 13,3 15,1 15,7 15 12,9 12,8 11,9

Horní Bludovice 12,3 11,3 13,7 16,3 15,7 8,3 8 7,3

Horní Suchá 19,3 15,1 18,2 19 17,6 13,4 12,2 11,3

Těrlicko 11,9 9,4 11,3 12 10,7 8,1 6,7 6,1

SO ORP Havířov 16,3 13,1 14,8 15,5 14,8 12,4 12,1 11,2

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016

Počet uchazečů o zaměstnání celkem v SO ORP Havířov a sousedních obvodech

SO ORP
Počet uchazečů o zaměstnání

2013 2014 2015

Český Těšín 1944 1743 1467

Frýdek-Místek 6784 5854 4475

Havířov 8036 7594 7008

Karviná 7116 6588 5953

Orlová 3692 3464 3104

Ostrava 26889 23984 21089

Moravskoslezský kraj 91837 82463 71310

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016

Počet uchazečů o zaměstnání celkem v obcích SO ORP Havířov 

Obec
Počet uchazečů o zaměstnání

2013 2014 2015

Albrechtice 273 257 208

Havířov 6954 6604 6136

Horní Bludovice 131 135 121

Horní Suchá 432 389 360

Těrlicko 246 209 183

SO ORP Havířov 8036 7594 7008

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016



109

Počet uchazečů (absolventů) o zaměstnání celkem v SO ORP Havířov a sousedních obvodech

SO ORP
Počet uchazečů - absolventi

2013 2014 2015

Český Těšín 84 65 45

Frýdek-Místek 309 288 208

Havířov 284 272 228

Karviná 236 170 148

Orlová 162 149 99

Ostrava 922 734 622

Moravskoslezský kraj 3949 3199 2656

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016

Počet uchazečů (absolventů) o zaměstnání celkem v obcích SO ORP Havířov 

Obec
Počet uchazečů - absolventi

2013 2014 2015

Albrechtice 9 13 8

Havířov 231 230 191

Horní Bludovice 7 6 5

Horní Suchá 16 11 10

Těrlicko 21 12 14

SO ORP Havířov 284 272 228

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016

Významným indikátorem trhu práce je věková struktura uchazečů o práci. Dlouhodobě 
nejvýznamnější skupinou u tohoto ukazatele jsou uchazeči ve věkové hladivě 50-59 let.

Věková struktura uchazečů práce k 1.1.2015 v ORP Havířov

Věk Muži Ženy Celkem

do 19 let % 3,51 2,62 3,07

20-29 let % 20,85 19,02 19,96

30-39 let % 19,09 22,87 20,94

40-49 let % 22,88 25,03 23,93

50-59 let % 26,42 28,29 27,33

nad 60 let % 7,25 2,16 4,77

Zdroj dat: MPSV, statistika 2015
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Věková struktura uchazečů (muži) k 1.1.2015 v ORP Havířov

Věková struktura uchazečů (ženy) k 1.1.2015 v ORP Havířov

Zdroj dat: MPSV, statistika 2015
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Dalším významným indikátorem trhu práce je hodnota dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 
12 měsíců). Dlouhodobá nezaměstnanost představuje vážný sociální problém. U dlouhodobě 
nezaměstnané osoby je velmi těžký návrat zpět do pracovního procesu a může dojít k 
negativním psychickým změnám, někdy i trvalým. v roce 2011. Údaje týkající se míry 
dlouhodobé nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje a ORP Havířov jsou uvedeny 
v následujících tabulkách:

Dlouhodobě nezaměstnaní v SO ORP Havířov a sousedních obvodech

SO ORP
Dlouhodobě nezaměstnaní

2013 2014 2015

Český Těšín 978 950 707

Frýdek-Místek 2645 2532 1781

Havířov 4097 4150 3696

Karviná 4163 4025 3563

Orlová 1972 1956 1726

Ostrava 13663 13243 12060

Moravskoslezský kraj 43266 41575 34980

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016

Dlouhodobě nezaměstnaní v obcích SO ORP Havířov

SO ORP
Dlouhodobě nezaměstnaní

2013 2014 2015

Albrechtice 140 125 102

Havířov 3582 3663 3267

Horní Bludovice 59 57 52

Horní Suchá 212 206 189

Těrlicko 104 99 86

SO ORP Havířov 4097 4150 3696

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 1. 1. 2016
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3.12.Zájmy	ochrany	a	bezpečnosti	území

3.12.1. SWOT	analýza
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

Hasičská stanice HZS ČR – Havířov. Nedostatečná kapacita sil Policie ČR v Havířově.

Nízký index kriminality v obvodním oddělení 
Těrlicko.

Absence oddělení Policie ČR v Albrechticích, 
Horních Bludovicích.

Velký počet objektů civilní ochrany.
Vysoký index kriminality v obvodních odděleních 
Horní Suchá, Havířov 1, Havířov 3.

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

Zvýšení kriminality ve vyloučených lokalitách.

Odůvodnění:

Objekty	důležité	pro	bezpečnost	území
Tato kapitola se věnuje níže uvedeným jevům, jejichž podrobnější popis je zpracován
v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, v kapitolách:

Číslo jevu Název jevu

A103 letecká stavba včetně ochranného pásma

A107 objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma

A110 objekt civilní ochrany

A111 objekt požární ochrany

A112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky

Dle údajů poskytnutých Ministerstvem obrany ČR se celý SO ORP Havířov nachází 
v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení „Stará Ves“. Celé území 
ORP Havířov se nachází v sektoru C ochranného pásma přehledových systémů.

Na území ORP Havířov byly specifikovány 2 přistávací plochy pro nouzové využití a to na 
základě vyhodnocení činnosti složek Integrovaného záchranného systému při povodních, 
které v roce 2009 zasáhly část Moravskoslezského kraje. Na základě těchto skutečností byla 
zpracována „Souhrnná zpráva o řešení krizové situace při záplavách na území Novojičínska“, 
čj. HSOS-18-48/KŘ-CO-2009. 

Na území města Havířov se nachází hasičská stanice Hasičského záchranného sboru České 
republiky (HZS ČR), spadající do územního odboru Karviná. Do hasebního obvodu této 
stanice patří město Havířov a obce Těrlicko, Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice a 
Šenov. Stanice má specializovanou lezeckou skupinu a vyprošťovací automobil pro obvod 
územního odboru Karviná. 

Celé území SO ORP Havířov je rozděleno do čtyř obvodních oddělení Policie ČR.

Nejbezpečnějším místem je z hlediska kriminality obvod Těrlicko, kde bylo za rok 2015
způsobeno 103 trestných činů. Nejvíce trestných činů (1623) bylo spácháno v městě Havířov, 
konkrétně v obvodu Havířov 1. Nedostatečná kapacita sil Policie ČR je mapována
v Havířově, potřeba oddělení Policie ČR je v Albrechticích a služebny městské policie 
v Horních Bludovicích.
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Počet spáchaných trestných činů a index kriminality na ORP Havířov za rok 2015

Měsíce roku 
2015

Havířov 1 Havířov 3 Těrlicko Horní Suchá

počet 
trestních 

činů

index 
kriminality

počet 
trestních 

činů

index 
kriminality

počet 
trestních 

činů

index 
kriminality

počet 
trestních 

činů

index 
kriminality

1 150 23,4 46 21,3 8 9,8 19 30,4

2 143 23,9 39 18,1 8 9,8 22 35,2

3 146 24,4 41 19 14 17,1 16 25,6

4 119 19,9 54 25 8 9,8 16 25,6

5 133 22,2 30 13,9 5 6,1 10 16

6 153 25,6 41 19 5 6,1 9 14,4

7 122 20,4 44 20,4 14 17,1 11 17,6

8 129 21,6 32 14,8 10 12,2 7 11,2

9 134 22,4 39 18,1 10 12,2 11 17,6

10 147 24,6 46 21,3 3 3,7 4 6,4

11 148 24,7 37 17,1 10 12,2 9 14,4

12 99 16,5 39 18,1 8 9,8 12 19,2

Celkem za 
rok 2015 1623 22,5 488 18,8 103 10,5 146 19,5

Zdroj dat: mapakriminality.cz

Rozdělení obvodů oddělení Policie ČR na území ORP Havířov

Zdroj dat: mapakriminality.cz

Ohrožení	území	přírodními	jevy
Území SO ORP Havířov je ohroženo přírodními jevy, konkrétně se jedná o sesuvy, 
poddolovaná území a záplavová území. 



114

Tato problematika je řešena v níže uvedených jevech, jejichž podrobnější popis je zpracován
v textové části B. Podklady pro RURÚ, části B – I. Stav území, v kapitolách:

Číslo jevu Název jevu

A050 záplavová území

A051 aktivní zóna záplavového území

A061 poddolovaná území

A062 sesuvná území a území jiných geologických rizik

A111 objekt požární ochrany

A112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky
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4 ROZBOR	UDRŽITELNÉHO	ROZVOJE	ÚZEMÍ

Aktualizace této části rozboru udržitelného rozvoje území vychází z textu a struktury 
3.úplné aktualizace RURÚ 2014, přístup ke zpracování rozboru udržitelného rozvoje území 
jako součástí územně analytických podkladů vychází z certifikované metodiky (osvědčení 
vydáno 22. 10. 2013) zpracované pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 
projektu Technologické agentury ČR č. TB010MMR028 s názvem Udržitelný rozvoj 
v územním plánování zpracovaného společnostmi PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a 
regionů, s.r.o. a Atelier T-plan, s.r.o.

V kontextu předcházející aktualizace ÚAP byly opět provedeny analýzy všech podmínek a 
předpokladů, které ovlivňují územní rozvoj, jejich vyhodnocení z hlediska udržitelného 
rozvoje vzhledem k vyváženosti sociálního, ekonomického a environmentálního působení a 
určení požadavků a problémů k řešení v ÚPD jednotlivých obcí ORP Havířov. 

Aktualizace má promítnout příčinné souvislosti měnících se v čase a zobrazit jejich průmět 
do aktualizovaného dokumentu tak, aby ve svých zásadách odrážel aktuální rozvojovou 
problematiku správního území ORP Havířov. Tímto postupem je možné dosáhnout 
maximální kontinuitu územně plánovací činnosti a zajistit její aktuálnost vůči měnícím se 
podmínkám v čase.

4.1. Vyváženost	témat	a	pilířů

Výstupy vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek jednotlivých pilířů jsou 
uvedeny v následující kapitole. Výsledky vyváženosti témat v obcích jsou vizualizovány 
hvězdicovitým grafem, jenž ukazuje vztah jednotlivých témat hodnocených v rámci každé 
obce v území. Výsledky vyváženosti pilířů jsou vizualizovány celkem čtyřmi kartogramy
(za každý pilíř zvlášť a celková vyváženost území, kde jsou všechny obce rozkategorizovány 
do čtyř tříd dle toho, kolik pilířů bylo v dané obci ohodnoceno pozitivně / negativně).

Při použití výše popsaného metodického postupu však pro jeho robustnost a matematickou 
složitost výpočtu nelze přímo identifikovat, který konkrétní indikátor v dané obci ovlivnil 
výsledky vyváženosti. Významnou pozici v celém postupu vyváženosti má rovněž místní 
znalost území experta (v tomto případě pořizovatele ÚAP), jež může v případě nutnosti 
korigovat vyhodnocení vzešlé z dat za jednotlivé indikátory.

V následující tabulce lze vidět přehled hodnocených indikátorů v jednotlivých tématech, které 
vstupovaly do vyhodnocení vyváženosti jednotlivých obcí.

Přehled hodnocených indikátorů

Sledované téma
Indikátory

Klíčové Sekundární

Reliéf, horninové 
prostředí a geologie

Existence poddolovaných území Existence chráněných ložiskových území

Existence dobývacích prostor Existence ložisek nerostných surovin

Vodní režim

Existence povrchových a podzemních 
vodních zdrojů, včetně ochranných 
pásem

Existence CHOPAV

Vodní nádrž Zranitelnost oblasti
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Sledované téma
Indikátory

Klíčové Sekundární

Existence povrchových a podzemních 
vodních zdrojů, včetně ochranných 
pásem

Existence přírodních léčivých zdrojů a 
zdrojů minerálních vod, včetně 
ochranných pásem

Existence přírodních léčivých zdrojů a 
zdrojů minerálních vod, včetně 
ochranných pásem

Vodní nádrž

Záplavová území

Existence aktivních zón záplavových 
území

Území určená k rozlivu povodní

Území zvláštní povodně pod vodním 
dílem

Existence objektu/zařízení 
protipovodňové ochrany

Hygiena životního
prostředí

Zasažení starými zátěžemi území a 
kontaminací ploch

Existence odvalů, výsypek, odkališť a 
hald

Existence skládek, včetně ochranného 
pásma

Zátěž území dopravou

Ochrana přírody a 
krajiny

Existence přírodní památky, včetně 
ochranného pásma

Zastavěné plochy

Existence přírodní památky, včetně 
ochranného pásma

Zasažení evropsky významné lokality 
NATURA 2000

Zemědělský půdní fond a 
pozemky určené k plnění 

funkcí lesa

Bonitovaná půdně ekologická jednotka
Podíl orné půdy z celkové výměry 
zemědělské půdy

Investice do půdy za účelem zlepšení 
půdní úrodnosti

Podíl trvalých travních porostů z celkové 
výměry zemědělské půdy

Podíl orné půdy z celkové výměry 
katastru

Podíl speciálních zemědělských kultur 
z celkové výměry zemědělské půdy

Existence ochranných lesů
Podíl tříd ochrany zastoupené 
v jednotlivých katastrálních územích

Existence lesů zvláštního určení

Existence hospodářských lesů

Technická infrastruktura

Podíl bytů napojených na veřejný 
vodovod

Počet vodních zdrojů

Podíl bytů napojených na kanalizaci 
zakončenou ČOV

Podíl bytů napojených na plyn

Existence centrálního teplovodu v obci

Přítomnost vedení elektrické energie na 
území obce

Pokrytí území obcí komunikačními 
zařízeními

Podíl domácnostní s připojením k 
vysokorychlostnímu internetu

Dopravní infrastruktura

Dostupnost nadřazené silniční sítě
Dostupnost železniční sítě pro osobní 
dopravu

Dostupnost administrativních center 
silniční dopravou

Dostupnost železniční sítě pro osobní 
dopravu

Existence železniční tratě v obci
Existence přístaviště nebo přístavu v 
území
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Sledované téma
Indikátory

Klíčové Sekundární

Existence železniční stanice nebo 
zastávky v obci

Dostupnost významného mezinárodního 
letiště

Existence vodní cesty, plavební dráhy v 
území

Dostupnost železniční sítě pro osobní 
dopravu

Sociodemografické 
podmínky

Hrubá míra celkového přírůstku obyvatel Podíl autochtonní složky obyvatelstva

Dostupnost sídelních administrativních 
center

Dlouhodobá nezaměstnanost

Dostupnost sídelních administrativních 
center

Redukovaný koeficient funkční velikosti

Podíl dětské složky (do 14 let) v %
Podíl vysokoškolsky vzdělaných na 
počet obyvatel starších 15 let

Podíl seniorů (nad 65 let) v % Hrubá míra migračního salda obyvatel

Hrubá míra celkového přírůstku obyvatel
Existence sportovního a kulturního 
zařízení

Existence školy

Existence zdravotnického zařízení

Existence zařízení sociálních služeb

Bydlení

Vývoj počtu bytů (%) Podíl neobydlených domů s byty (%)

Podíl novostaveb/ rekonstrukcí na 
celkovém počtu domů (%)

Podíl domů ve vlastnictví obce nebo 
státu (%)

Podíl domů postavených před rokem 
1920 (%)

Podíl bytů se sníženou kvalitou (%)

Počet prázdných bytů na obyvatele

Podíl bytů ve vlastnictví obce, státu

Rekreace

Podíl chráněných oblastí na rozloze obce
Podíl délky cyklotras, turistických tras a 
hipostezek k rozloze obce

Podíl kapacity (počtu lůžek) hromadných 
ubytovacích zařízení k rozloze

Naplněnost ubytovacích kapacit

Podíl objektů individuální rekreace k 
objektům sloužícím pro bydlení

Podíl ubytovacích zařízení vyšší kvality 
na počtu hromadných ubytovacích 
zařízení

Počet objektů individuální rekreace na 1 
km

2

Hospodářské podmínky

Daňová výtěžnost na obyvatele
Počet obsazených pracovních míst na 1 
km

2

Vývoj počtu obsazených pracovních míst
Podíl podniků na celkovém počtu 
podniků v členění dle primárního sektoru

Míra podnikatelské aktivity
Existence vědeckotechnologického 
parku

Podíl zastavitelných ploch pro výrobu k 
zastavitelnému území obce

Podíl podniků na celkovém počtu 
podniků v členění dle terciérního sektoru 
(netržní služby)
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Sledované téma
Indikátory

Klíčové Sekundární

Podíl podniků na celkovém počtu podniků 
v členění dle sekundárního sektoru

Výše investic v obci – kapitálové výdaje

Podíl podniků na celkovém počtu podniků 
v členění dle terciérního sektoru (tržní 
služby)

Daňová výtěžnost na obyvatele

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti

Počet středních a velkých 
zaměstnavatelů

Míra nezaměstnanosti

Podíl změny počtu obsazených 
pracovních míst k počtu obyvatel ve 
zvoleném období

Zadluženost obcí

Objem veřejných rozpočtů

Zájmy obrany a 
bezpečnosti území

Existence objektů důležitých pro 
bezpečnost státu

Ohrožení území přírodními jevy

4.1.1. Vyhodnocení	vyváženosti	územních	podmínek	v obcích	dle	témat

Vyváženost témat je analyzována dle jejich ohodnocení v jednotlivých tématech. Výsledky 
pro každou obec jsou uvedeny v tabulkách a grafech níže.

Vyhodnocení témat vyváženosti

Obec
Horninové 
prostředí 

a geologie
Vodní režim

Hygiena 
životního 
prostředí

Ochrana 
přírody a 
krajiny

Zemědělský 
půdní fond a 

pozemky 
určené k 

plnění funkcí 
lesa

Technická 
infrastruktura

Albrechtice 0,20 -0,50 -0,30 -0,20 0,45 1,29

Havířov 0,02 -0,16 -1,50 0,40 0,33 1,94

Horní Bludovice -0,20 -0,33 0,50 -0,20 0,45 0,77

Horní Suchá -0,12 0,48 -2,33 -0,09 0,69 0,33

Těrlicko 0,35 0,42 -0,33 0,36 0,31 1,14

Vyhodnocení témat vyváženosti

Obec
Veřejná 

dopravní 
infrastruktura

Socio-
demografické 

podmínky
Bydlení Rekreace

Hospodářské 
podmínky

Zájmy 
ochrany a 

bezpečnosti 
území

Albrechtice 1,63 0,20 0,44 -0,48 -0,25 0,00

Havířov 2,25 -0,70 0,35 -0,25 -0,42 3,00

Horní Bludovice -0,60 -0,35 0,65 -0,30 -0,85 0,00

Horní Suchá 1,75 0,20 -0,54 0,13 0,45 1,00

Těrlicko 0,50 0,10 0,23 0,94 0,14 1,00
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Od poslední aktualizace ÚAP 2014 nedošlo v území z hlediska udržitelného rozvoje 
vzhledem k vyváženosti sociálního, ekonomického a environmentálního působení k žádným 
zásadním změnám, které by výrazně ovlivnily vyhodnocení vyváženosti jednotlivých témat
v této aktualizaci.

ALBRECHTICE
Slabou stránkou obce Albrechtice je vodní režim. Ten je ovlivněn především rizikem 
lokálních povodní z menších toků s nedokonalou protipovodňovou ochranou. Dále je slabě 
hodnocena rekreace. Silnými stránkami obce jsou dopravní infrastruktura, díky napojení na 
železniční síť, a technická infrastruktura. Výskyt bonitně hodnotných půd zařazených do 
druhé třídy ochrany kladně zhodnocuje i oblast zemědělského půdního fondu.

     

HAVÍŘOV
Jako slabá stránka se jeví hygiena životního prostředí. Příčinou je zvýšená hlučnost a imisní 
zatížení z komunikace I. třídy, která vede centrem města. Spíše záporný charakter má stav 
vodní režim, bydlení a hospodářské podmínky. Silnou stránkou města Havířov je ochrana 
přírody a krajiny, dopravní a technická infrastruktura a zájmy ochrany a bezpečnosti území.
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HORNÍ BLUDOVICE 
Slabou stránkou obce Horní Bludovice se jeví veřejná dopravní infrastruktura. Příčinou 
dopravního stavu je absence kvalitního silničního napojení a přímé napojení na železniční síť.
Spíše záporný charakter má vodní režim, socio-demografické podmínky, rekreace a 
hospodářské podmínky. Silnou stránkou je hygiena životního prostředí, ochrana přírody a 
krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa a technická 
infrastruktura.

     

HORNÍ SUCHÁ
Slabou stránkou obce je hygiena životního prostředí. Příčinou stavu životního prostředí je 
překročení imisních limitů polétavého prachu, výskyt starých ekologických zátěží a zvýšená 
hlučnost a imisní zatížení v okolí významných komunikací. Záporný charakter má stav 
bydlení. Silnou stránkou je dále technická infrastruktura, veřejná dopravní infrastruktura a 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa.
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TĚRLICKO
Mezi nejsilnější stránky obce Těrlicko patří technická infrastruktura, rekreace a zájmy 
ochrany a bezpečnosti území. Méně silné stránky obce jsou ochrana přírody krajiny, 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa a bydlení. Slabou stránkou 
obce se jeví především hygiena životního prostředí a sociodemografické podmínky.

     

4.1.2. Vyhodnocení	vyváženosti	územních	podmínek	v obcích	dle	pilířů

Vyváženost jednotlivých pilířů vychází z ohodnocení kritérií a jejich váze na daný pilíř. 
Vyváženost je provedena pro každý pilíř zvlášť, s tím, že kritéria ovlivňují více než jeden 
pilíř. Do každého pilíře se váhami přiřadí kritéria, která negativně či pozitivně ovlivňují daný 
pilíř, vyváženost je graficky ztvárněna do kartogramu.

Na základě vypočtení vlivu kritérií na jednotlivé pilíře pomocí vah byl vyhodnocen stav pilířů 
(Z-skore) pro každou obec. Obce jsou hodnoceny na škále (-3;3). Hodnota -3 představuje 
nejhorší stav v daném pilíři, hodnota 3 představuje nejlepší situaci v daném pilíři. V daných 
pilířích se extrémní hodnoty nemusejí vždy vyskytovat.

Vyhodnocení pilířů obcí ORP Havířov a jejich zařazení do kategorií

Název obce

Územní podmínky
vyváženost vztahu 

územních podmínek pro 
udržitelnost rozvoj území

Vyjádření v 
kartogramu

pro příznivé 
životní 

prostředí

pro 
hospodářský 

rozvoj

pro soudržnost 
společenství 

obyvatel území

Z H S dobrý stav špatný stav

Albrechtice - - + S Z, H 3c

Havířov - - - žádné Z, H, S 4

Horní Bludovice - - - Žádné Z, H, S 4

Horní Suchá - + - H Z, S 3b

Těrlicko + + + Z, H, S žádné 1

Legenda: + dobrý stav; - špatný stav
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Kartogramy jednotlivých pilířů i celkový kartogram byly podrobeny expertnímu posouzení a 
váhy indikátorů byly na jeho základě upravovány. Výsledné kartogramy odrážejí stav území v 
souladu s předchozím kvalitativním hodnocením.

Vyhodnocení environmentálního pilíře (příznivé životní prostředí) v obcích ORP Havířov
2016

Aktuální stav životního prostředí území ORP Havířov v roce 2016 nedoznal proti roku 2014 
téměř žádných změn. Z hlediska stavu složek životního prostředí jsou pro tuto oblast 
charakteristické zvýšená úroveň znečištění ovzduší, narušené krajinné prostředí se sníženým 
podílem přírodních nebo přírodě blízkých ploch.

Obec Těrlicko dosahuje nejlepšího hodnocení environmentálního pilíře v rámci SO ORP 
Havířov. Jedná se o obec s nízkým podílem poddolovaných a sesuvných území. Těrlicko má 
také velký podíl vodních ploch na celkové rozloze obce a pozitivním vlivem na hodnocení 
environmentálního pilíře je i nízký podíl zastavěných ploch. Mírně negativní hodnocení 
environmentálního pilíře mají obce Horní Bludovice, Albrechtice a město Havířov. 
Nejhoršího hodnocení v tomto pilíři dosahuje obec Horní Suchá. Největší podíl na to má 
skutečnost, že se jedná o sídlo s vysokým výskytem poddolovaných a sesuvných území, 
dobývacích prostorů, starých ekologických zátěží a vysokým podílem zastavěných ploch na 



123

celkové rozloze obce. Na území obce Horní Suchá navíc nezasahují žádné významné oblasti 
ochrany přírody a krajiny.

Vyhodnocení sociálního pilíře (soudržnost společenství obyvatelstva území) v obcích ORP 
Havířov 2016

Územní podmínky jsou pouze jednou ze složek, které v různé míře ovlivňují soudržnost 
obyvatel daného území. Ostatní faktory (mj. rodinné, kulturní, sociální, regionální, historické,
náboženské apod.) se do této problematiky promítají podstatně výrazněji.

Kladné hodnocení sociálního pilíře dosahují obce, které disponují vyváženou sídelní 
strukturou, dobrým stavem bytového fondu, kvalitní občanskou a technickou vybaveností, 
dobrou dopravní dostupností, příznivým sociodemografickým vývojem a věkovým složením 
obyvatelstva. V SO ORP Havířov jsou nejlépe hodnoceny obce Albrechtice a Těrlicko, je ale 
potřeba zdůraznit, že hodnocení ani jedné z těchto dvou obcí nedosahuje nejlepšího možného 
ohodnocení, kterého je možné v tomto pilíři dosáhnout (+3). Albrechtice se vyznačují nízkým
podílem obyvatel v poproduktivním věku a kladnou hrubou mírou migračního salda. Těrlicko 
má nízký podíl bytů postavených před rokem 1920 a bytů se sníženou kvalitou. Pozitivní vliv 
na sociální pilíř má i nízká míra nezaměstnanosti a míra dlouhodobé nezaměstnanosti. 
Naopak záporné ohodnocení sociálního pilíře mají obce Horní Bludovice, Horní Suchá a 
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zejména město Havířov. Tyto obce vykazují vysokou míru nezaměstnanosti. Havířov má 
navíc zápornou hrubou míru celkového přírůstku obyvatel a relativně starý bytový fond.
Problémem zde je i sociální segmentace obyvatelstva a vysoký podíl seniorů na celkovém 
počtu obyvatel. Havířov je navíc centrem migrace sociálně nepřizpůsobivých občanů z jiných 
regionů.

Vyhodnocení ekonomického pilíře (hospodářský rozvoj) v obcích ORP Havířov 2016

Územní podmínky jsou pouze jednou ze složek, které v tržním globalizovaném prostředí v 
různé míře ovlivňují hospodářský rozvoj území. Ostatní faktory (mj. fáze hospodářského 
cyklu, situace na finančních trzích, daňová zátěž, náklady na pracovní sílu, legislativní 
omezení) se do míry hospodářského růstu promítají podstatně výrazněji.

Nejlepšího ohodnocení ekonomického pilíře, v rámci SO ORP Havířov, dosahuje obec Horní 
Suchá. Jedná se o obec s nadprůměrně vysokou daňovou výtěžností na obyvatele, vysokým 
počtem pracovních míst, obec má nulovou dluhovou službu a disponuje kvalitní občanskou 
vybaveností. Horní Suchá má dobrou dopravní dostupnost administrativního centra a i přímé 
napojení na železnici. Příznivého hodnocení v tomto pilíři dosahuje ještě obec Těrlicko, která 
má v rámci správního obvodu nadprůměrnou míru podnikatelské aktivity, je zde velmi 
vysoký podíl tzv. tržních služeb a v rámci tohoto SO ORP se jedná o obec s nejnižší mírou 
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nezaměstnanosti, a to i té dlouhodobé. Naopak nejhoršího hodnocení ekonomického pilíře 
dosahuje obec Horní Bludovice, která má nejnižší daňovou výtěžnost na obyvatele v rámci 
SO ORP, nejnižší počet pracovních míst a nedostatečné napojení na silnice vyšší třídy.

4.1.3. Vyhodnocení	vyváženosti	územních	podmínek	pro	udržitelný	rozvoj	území

Na závěr provedených analýz aktualizace podkladů pro RURÚ, výsledků jednotlivých SWOT 
analýz a posouzení ve vzájemných souvislostech s odborným úsudkem pořizovatele, je 
zpracováno výsledné vyhodnocení udržitelného rozvoje území ORP Havířov. Cílem je 
posoudit předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území, které uspokojí potřeby současné generace, aniž by ohrozily 
podmínky života generací budoucích. Ve výstupu vyhodnocení a interpretací ne/vyváženosti 
územních podmínek jsou formulovány problémy k řešení v ÚPD. Hodnocení je vztaženo 
k analýze současného stavu, tzn. stavu v roce 2016. 

Vztah území podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj 
území v obcích ORP Havířov 2016
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Obec Těrlicko je v rámci hodnocení podmínek pro udržitelný rozvoj území v rámci ORP 
Havířov na nejlépe hodnoceném místě. Jeho dobré hodnocení vyšlo ve všech třech 
sledovaných pilířích udržitelného rozvoje území. U obcí Horní Suchá a Albrechtice je 
pozitivně hodnocen jeden pilíř. U Albrechtic se jedná o sociální a u Horní Suché o 
ekonomický. Nejhorší možné hodnocení, znamenající negativní hodnocení ve všech třech 
pilířích, má obec Horní Bludovice a město Havířov.

V sídelní struktuře platí, že bez center s vybaveností nemohou fungovat obce s převažující 
rezidenční funkcí. Tento model je plně viditelný na ORP Havířov. V rámci hodnocení 
podmínek pro udržitelný rozvoj území v rámci ORP Havířov je nutné zdůraznit nejen 
provázanost Havířova s obcemi v rámci ORP, ale především významnou vazbu Havířova na 
Ostravu a Karvinou. Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj 
území v rámci samotného ORP Havířov je značně vytrženo ze skutečného objektivního 
stavu věci (tzn. bez zdůraznění významné vazby na sousední ORP Ostrava a Karviná). 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je proto patrné, že výsledek hodnocení v rámci 
ORP Havířov se výrazně liší od výstupu z 3. úplné aktualizace ÚAP Moravskoslezského kraje 
2015. Zde je třeba zdůraznit, že kartogramy zpracované na základě mnoha agregovaných dat 
nemohou v tomto případě objektivně vyjádřit a porovnat územní podmínky pro udržitelný 
rozvoj území jednotlivých obcí ORP Havířov. Ze závěrečného hodnocení není možné 
navrhnout řešení k nápravě, protože není zřejmá úzká vazba a přímá provázanost na sousední 
ORP. Nejméně přesný a nejhůře vypovídající je právě kartogram celkového vyhodnocení. 
Mnohem účelnější jsou v tomto případě kartogramy, které jsou zpracovány u jednotlivých 
témat v rámci RURÚ a mají mnohem přesnější vypovídací hodnotu o stavu území.



127

4.2. Problémy	k řešení

Na základě závěrů vyhodnocení udržitelného rozvoje území jsou aktualizovány problémy 
k řešení v územně plánovacích dokumentacích (ÚPD). Tyto vyplývají ze závěrečného 
odborného posouzení vzájemných souvislostí, ze zjištěných urbanistických, dopravních a 
hygienických závad a střetů záměrů s limity využití území a hodnotami území. 

4.2.1. Požadavky	 na	 odstranění	 nebo	 omezení	 urbanistických,	 dopravních,	
technických,	environmentálních, hygienických a	ostatních závad

Urbanistické	závady

Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

UZ1
Zastavitelné plochy 
na odvodněných 
pozemcích

Zachování 
technických opatření 
na zemědělských 
půdách

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

územní plán trvá trvá

UZ2

Pro navržené 
zastavitelné plochy je 
stanoveno pořadí 
změn v území -
etapizace

Obec nedosahuje na 
Evropské fondy. 
Omezení možnosti 
individuální výstavby 
na území obce.

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

územní plán trvá
trvá, 

potvrzeno 
nově od obce

UZ3
Problém zatopení 
centra obce při 
zvláštní povodni

Mimořádná povodeň 
pod vodním dílem 
Těrlicko

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

územní plán trvá trvá

UZ4

Nedostatečné 
parametry 
komunikací, chybí 
OV, veřejné 
prostranství

Suburbanizace bez 
rozlišení širších 
vazeb a občanského 
vybavení

Havířov Dolní Suchá územní plán trvá trvá

UZ5
Záplavové území ve 
střetu se silnicí I. třídy

Zpracovaná studie 
ŘSD, nutno 
zapracovat do ÚPD

Havířov
Havířov-
město, 

Šumbark
územní plán trvá trvá

UZ6

Záplavové území ve 
střetu s dopravním 
průchodem (průjezd) 
k Šumbarku

Při přívalových 
deštích zaplaven
průjezd u malého 
rondelu na Šumbark

Havířov
Havířov-
město

studie trvá

trvá, 
potvrzeno 
nově od 

MMH-OKS

UZ7
Dlouhodobě 
nevyužitý 
rozestavěný areál

Část areálu plynáren 
- nejasné využití 
ploch

Havířov
Prostřední 

Suchá
územní plán trvá

stavba 
využita, dále 
nesledováno

UZ8
Ochrana typické 
slezské zástavby

Pohledově 
exponovaná lokalita 
ve svahu nad 
Lučinou, jejíž krajinný 
ráz je 
charakteristický 
rozptýlenou 
zástavbou doplněnou 
zahradami

Havířov

Dolní 
Datyně, 
Havířov-
město

územní plán trvá trvá

UZ9
Zastavitelné plochy 
na odvodněných 
pozemcích

Zachování 
technických opatření 
na zemědělských 
půdách 

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

územní plán trvá trvá

UZ10

Dlouhodobě 
nevyužitý 
rozestavěný areál -
Areál zdraví (bydlení 
RD + BD)

Nejasné využití ploch
Havířov, 

Horní 
Bludovice

Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

územní plán trvá

Horní 
Bludovice -
zahájena 
výstavba, 
Havířov -
zahájena 
výstavba, 

dále 
nesledováno
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

UZ11

Severozápadní směr 
větru ovlivňuje kvalitu 
bydlení v blízkosti 
skládky DEPOS

Znečištění životního 
prostředí přilehlou 
skládkou

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá

UZ12
Sanace bytových 
domů na ulici Důlní

Regenerace sídel s 
cílem posílení jejich 
městských funkcí a 
atraktivity pro kvalitní 
bydlení

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá realizováno

UZ13
Zastavitelná plocha x 
záplavové území

Nedostatečná 
protipovodňová 
ochrana území

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá vyřešeno

UZ14
Dlouhodobě 
nevyužívané 
rekreační středisko

Najít nové využití pro 
zdevastovaný areál

Těrlicko
Dolní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

UZ15

Dlouhodobě 
nerealizovaný záměr 
(bydlení RD) -
meliorace, OP, 
chybějící sítě apod.

Nejasné využití 
ploch, zachování 
technických opatření 
na zemědělských 
půdách 

Těrlicko

Horní 
Těrlicko, 

Hradiště pod 
Babí horou

-

v řešení 
změnou č. 

3 ÚP 
Těrlicko

vyřešeno

UZ16
Lokalita s neřízenou 
výstavbou - bez 
studie nebo RP

Urbanisticky 
nevhodného řešení 
zástavby bez řešení 
veřejného 
prostranství a 
dopravního napojení 
pozemkových dílů

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
-

v řešení 
změnou č. 

3 ÚP 
Těrlicko

vyřešeno

UZ17
Lokalita využívaná 
rybáři - chybí OV, 
sociální zázemí

Řešit OV, mobiliář 
pro rekreační účely

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

UZ18

Hygienické pásmo 
zemědělského areálu 
x zastavitelné plochy 
pro RD

Negativní vliv na 
okolní zástavbu

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

-

v řešení 
změnou č. 

3 ÚP 
Těrlicko

vyřešeno

UZ19

Zachovat historický 
průchod do krajinné 
přírodní dominanty 
Velkého lesa

Zachování 
historických vazeb

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

územní plán trvá trvá

UZ20

Slévání obcí - rozvoj 
obytné zástavby proti 
sobě až do splynutí 
obcí, rozbití sídelní 
struktury

Tlaky na zástavbu 
všech volných ploch 
v Havířově, Horních 
Bludovicích a 
Těrlicku, 
suburbanizace bez 
řešení širších vazeb 
a občanského 
vybavení

Havířov, 
Horní 

Bludovice, 
Horní Suchá, 

Těrlicko

hraniční 
území obcí

územní plán trvá

Horní 
Bludovice -
trvá, Horní 

Suchá - trvá, 
Těrlicko -

trvá, Havířov 
- trvá

UZ21

Neúměrný nárůst 
bydlení bez 
občanského vybavení 
a práce

Suburbanizace bez 
řešení širších vazeb 
a občanského 
vybavení

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

územní plán trvá trvá

UZ22

Potencionální 
povodňové riziko 
prochází zájmovým 
územím

Významné 
povodňové riziko, 
které je stanoveno 
podle Směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2007/60/ES

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

-
nový 

problém

vypuštěno, 
dále 

nesledováno

UZ23

Potencionální 
povodňové riziko 
prochází zájmovým 
územím

Významné 
povodňové riziko, 
které je stanoveno 
podle Směrnice 
Evropského 
parlamentu a Rady 
2007/60/ES

Horní Suchá, 
Havířov

Horní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, Dolní 
Suchá, 

Havířov -
město

-
nový 

problém
trvá

UZ24

Nevyhovující 
architektonické 
regulace v 
regulačním plánu 
Podolkovice

Změna regulačního 
plánu zpracována v 
roce 2011, zvážení 
možnosti pořídit nový 
regulační plán

Horní Suchá Horní Suchá regulační plán - nový problém
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

UZ25
Územním plánem 
vymezené územní 
studie

Zabržděn rozvoj 
lokality z důvodu 
nepořízení územní 
studie, která je 
podmíněná územním 
plánem

Horní Suchá Horní Suchá území studie - nový problém

UZ26
Vymezení rekreační 
plochy

Prověření možnosti 
využití okolí vodní 
plochy Nebesák pro 
rekreační účely

Horní Suchá Horní Suchá územní plán - nový problém

UZ27

Nedostatečná 
občanská vybavenost 
u sportovního 
zařízení na ulici 
Zemědělská

Chybí občanská 
vybavenost a s tím 
související potřeba 
parkovacích stání

Havířov Dolní Datyně

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace

- nový problém

UZ28
Nedostatečná 
občanská vybavenost 
v lokalitě U Jelena

Chybí občanská 
vybavenost a s tím 
související potřeba 
parkování, upravené 
veřejné prostranství 
(klidová oddychová 
zóna)

Havířov Šumbark

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace

- nový problém

UZ29
Zatápění oblasti 
parku na ul. U Pošty

Při větších deštích 
dochází k zatápění 
této oblasti

Havířov
Prostřední 

Suchá
studie - nový problém

UZ30
Zatápění oblasti u 
garáží na ul. Lidická 
po ul. Okružní

Vlivem zahlcení 
propustku pod ul. 
Okružní, mělkým 
korytem toku a jeho 
vyšší polohou vůči 
okolním pozemkům v 
garážovišti dochází 
nepravidelně, 
zejména při 
intenzivnějších 
přívalových deštích k 
zatápění garáží

Havířov Šumbark studie - nový problém

UZ31
Zatápění oblasti u 
garáží na ul. Školní

Vzhledem k mělkému 
korytu s malým 
spádem dochází 
nepravidelně při 
přívalových deštích k 
zatápění garáží

Havířov Šumbark studie - nový problém

Dopravní závady

Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

DZ2
Sesuv - velká 
dopravní zátěž

Negativní ovlivnění 
vodního režimu 
vlivem výskytu 
sklonitých orných půd

Havířov Bludovice
projektová 

dokumentace
trvá

realizováno
, dále 

nesledován
o

DZ3
Nedostatečné 
dopravní napojení 
komunikací

Dopravní závada Havířov
Bludovice, 

Dolní Datyně
studie trvá trvá

DZ4

Přeložka 
komunikace III/4731 
(návaznost na ÚP 
Horní Bludovice, 
záplavové území)

Připojení Horních 
Bludovic k Havířovu, 
zajištění územní 
rezervy pro přeložku 
komunikace, zajistit 
návaznost na ÚPD 
Horní Bludovice, 
prochází záplavovým 
územím a prvky 
ÚSES (dle územního 
plánu zastavitelná 
plocha BL-Z5)

Havířov Bludovice studie trvá trvá
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

DZ5
Nedostatečné 
dopravní napojení 
komunikací

Dopravní závada
Horní 

Bludovice
Prostřední 
Bludovice

studie trvá trvá

DZ7
Vedení čtyřproudové 
komunikace II. třídy 
centrem obce

Zvýšená hlučnost a 
imisní zatížení

Horní Suchá Horní Suchá studie trvá trvá

DZ8

Nedostatečné 
dopravní napojení 
komunikací (rozhled, 
svah)

Dopravní závada Těrlicko
Horní 

Těrlicko
studie v řešení

trvá - v 
řešení

DZ10

Nesouhlas se 
záměrem stavby 
rychlostní 
komunikace jako 
dvouproudové (z 
původní 
čtyřproudové).

Dochází k záboru 
zemědělského 
půdního fondu a 
zastavitelné plochy.

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

ZÚR

nový 
problém -

Nutné řešit 
v nadmístní
m měřítku 

v rámci 
ZÚR MSK

trvá - Nutné 
řešit 

v nadmístní
m měřítku 

v rámci 
ZÚR MSK

DZ11
Záměr vlakotramvaje 
x silniční doprava 
(Silnice I. třídy)

Záměr vlakotramvaje 
zasahuje do 
stávajícího systému 
městské silniční 
dopravy.

Havířov
Havířov-
město, 

Bludovice

ZÚR, územní 
plán

nový 
problém

trvá

DZ12
Nebezpečný 
dopravní úsek pro 
chodce

Vysoká intenzita 
autodopravy včetně 
autobusů MHD i 
ČSAD v úseku ulice 
Padlých hrdinů

Havířov Bludovice územní plán
nový 

problém
trvá

DZ13
Křižovatky ulic 
Hlavní, Obecní a 
Školní

Zřízení okružní 
křižovatky pro 
zpomalení provozu a 
zajištění větší 
bezpečnosti na území 
obce

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

územní plán -
nový 

problém

DZ14
Křižovatky ulic 
Hlavní a Nádražní

Zřízení okružní 
křižovatky pro 
zpomalení provozu a 
zajištění větší 
bezpečnosti na území 
obce

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

územní plán -
nový 

problém

DZ15 Parkování ve městě

Nelze stavebně 
rozšířit komunikace a 
zřídit parkovací pruh 
z důvodu umístění 
vzrostlých stromů (ul. 
Gogolova, 
Bludovická, Gustava 
Klimenta, Sadová, V 
Parku, Točitá, 
Balzacova, Nad 
Terasou, 
Družstevnická, 
Majakovského, 
Čajkovského Sukova, 
Koperníkova, 
Máchova, Marxova, 
E.Urxe, Zednická, 
Stavbařská)

Havířov
Bludovice, 
Havířov-
město

územní studie, 
strategický plán 

města
-

nový 
problém

DZ16
Křižovatka Dělnická 
x Fryštátská x 
Kpt.Jasioka

Výstavba okružní 
křižovatky z důvodu 
zvýšené intenzity 
provozu, zvýšení 
přehlednosti a 
bezpečnosti dopravy, 
zajištění bezpečnosti 
chodců

Havířov
Prostřední 

Suchá
studie, ÚAP 

Kraje
-

nový 
problém
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

DZ17
Křižovatky Ostravská 
x Anglická

Z důvodu zvýšení 
přehlednosti 
bezpečnosti dopravy, 
zajištění bezpečnosti 
chodců vhodnou 
úpravou této 
křižovatky 
(mimoúrovňová 
křižovatka, kruhový 
objezd, světelná 
signalizace)

Havířov
Havířov-
město

ZÚR, ÚAP 
Kraje

-
nový 

problém

DZ18
Křižovatka Dlouhá 
třída x Studentská x 
Okrajová

Vybudování 
kruhového objezdu z 
důvodu zvýšení 
přehlednosti a 
bezpečnosti dopravy, 
zajištění bezpečnosti 
chodců.

Havířov Bludovice územní plán -
nový 

problém

DZ19
Křižovatka U 
Skleníků x Dělnická

Výstavba okružní 
křižovatky z důvodu 
zvýšení plynulosti a 
bezpečnosti dopravy 
a z důvodu špatného 
příjezdu k nákupnímu 
centru

Havířov
Prostřední 

Suchá
studie, ÚAP 

Kraje
-

nový 
problém

DZ20
Křižovatka Padlých 
hrdinů x Životická x 
Těrlická

Vytvoření 
bezpečného 
přechodu chodců z 
důvodu umístění 
autobusové zastávky

Havířov, 
Albrechtice

Bludovice, 
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

ZÚR, ÚAP 
Kraje, územní 

plán
-

nový 
problém

DZ21
Nebezpečný 
dopravní úsek pro 
chodce

K zajištění 
bezpečnosti chodců 
vybudovat chodník 
podél ul. Anglická pro 
přechod přes 
železniční přejezd.

Havířov Šumbark studie -
nový 

problém

DZ22
Nebezpečný 
dopravní úsek pro 
chodce

Pro zvýšení 
bezpečnosti chodců 
vybudovat nový 
chodník podél 
komunikace Orlovská

Havířov Dolní Suchá
územní studie, 

ZÚR, ÚAP 
Kraje

-
nový 

problém

DZ23
Křižovatka Těšínská 
x U Stadionu

Řešení křižovatky z 
důvodu nárůstu 
dopravy vlivem 
výstavby občanské 
vybavenosti

Havířov Bludovice
ZÚR, ÚAP 

Kraje, územní 
plán

-
nový 

problém

DZ24
Chybějící 
cyklostezka

Řešit dopravní 
napojení cyklostezky 
na vybudovanou 
cyklostezku v Těrlicku

Havířov, 
Těrlicko

Bludovice, 
Dolní 

Těrlicko, 
Horní 

Těrlicko

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace

-
nový 

problém

Technické	závady

Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

TZ1

Chybějící kanalizace 
s napojením na ČOV 
v západní částí 
území

Napojení na 
kanalizaci

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

územní plán trvá trvá

TZ3

Chybějící 
odkanalizování 
celého pravého 
břehu Těrlické 
přehrady

Napojení na 
kanalizaci

Těrlicko
Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko

územní plán, 
studie

problém v 
řešení - již 
2/3 území 

realizovány

problém v 
řešení - již 
2/3 území 

realizovány

TZ4
Nedostatečné 
odkanalizování části 
obce Hradiště

Napojení na 
kanalizaci

Těrlicko, 
Český Těšín

Hradiště pod 
Babí horou

ZÚR
nový 

problém
trvá
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

TZ5

Pořizovateli ÚAP 
předána 
aktualizována trasa 
produktovodu, nutno 
zapracovat do ÚPn.

Rozdíl tras 
produktovodu mezi 
ÚPn a ÚAP

Horní Suchá, 
Havířov

Horní Suchá, 
Prostřední 

Suchá
územní plán

nový 
problém

Horní 
Suchá -

trvá, 
Havířov -

trvá

Environmentální	závady

Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

EZ2

Údolní niva řeky 
Stonávky je v 
bezprostřední 
blízkosti zastavěného 
území

Rozšiřování 
zastavěných a 
zastavitelných území 
na úkor zemědělské 
půdy, volné krajiny. 
Zasahování do 
nejcennějších zbytků 
přírodního prostředí 

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

územní plán trvá
dále 

nesledováno

EZ3
Ochrana zemědělské 
půdy před zástavbou

Půdní celky mají 
krajinotvorný 
význam, nutná 
ochrana ZPF

Havířov
Havířov-
město, 

Bludovice
územní plán trvá trvá

EZ4

Revitalizace -
mlýnský náhon, 
Mezidolní potok, 
slepé rameno 
Sušanky

Za účelem zvyšování 
retenční 
a akumulační 
schopnosti krajiny

Havířov
Havířov-
město, 

Bludovice
studie trvá trvá

EZ5
Zajištění průchodu 
zastavěným územím 
(zvěř)

Obnovení migračních 
koridorů zvěře ve 
stávající zástavbě a v 
nově navrhovaných 
zastavitelných 
plochách

Havířov

Dolní 
Datyně, 

Bludovice, 
Havířov-
město

územní plán trvá trvá

EZ6
Zajištění průchodu 
územím - I/11

Zpracovaná studie 
ŘSD, nutno 
zapracovat do ÚPD

Havířov Bludovice studie trvá trvá

EZ7

Významná stromová 
alej podél 
frekventované 
komunikace III. třídy

Ochrana krajinného 
rázu

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

- trvá trvá

EZ8

Možný únik 
nebezpečných látek 
ve vymezené zóně 
havarijního plánování

Možnost ekologické 
zátěže v zastavěné 
části obce

Horní Suchá Horní Suchá - trvá

trvá - vydáno 
nové 

rozhodnutí 
KÚ MSK 

2016

EZ9
Zajištění průchodu 
územím - I/11

Zpracovaná studie 
ŘSD, nutno 
zapracovat do ÚPD

Těrlicko

Dolní 
Těrlicko, 

Horní 
Těrlicko

studie trvá trvá

EZ10

Odkanalizování 
objektů do Evropsky 
významné lokality 
(nádrž Halama)

Nevhodné 
odkanalizování 
objektů v blízkosti 
EVL Halama

Těrlicko

Horní 
Těrlicko, 

Hradiště pod 
Babí horou

-

v řešení 
změnou č. 

3 ÚP 
Těrlicko

vyřešeno

EZ11
Staré ekologické 
zátěže

Negativní vliv 
zástavby na kvalitu 
zemědělské půdy, 
podzemní vody, v 
Těrlicku severní 
skládka chybně dle 
obce uvedena, nutno 
řešit s 
poskytovatelem 
údaje o území

Albrechtice, 
Havířov, 

Horní Suchá, 
Těrlicko

celé území 
obcí

- trvá
v řešení 

MŽP ČR -
trvá

EZ12 Neregistrovaný sesuv
Proveden geologický 
průzkum – aktivní 
sesuv

Havířov Dolní Datyně
ÚAP Havířov, 
poskytovatel

nový 
problém

trvá
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

EZ13
Vyřazené zátěže 
produktovodu

Problém nutné 
specifikovat jako 
nadmístní k řešení v 
ZÚR a krajských 
ÚAP

Havířov
Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá

ZÚR, ÚAP 
Kraje

nový 
problém

trvá

EZ14
Max. délky 
nepřerušené plotové 
soustavy

Nutnost brát v úvahu 
stávající pěšiny pro 
chůzi. Z důvodu 
uchování starých 
migračních tras

Havířov
Dolní Datyně 
(výhledově 

celý Havířov)
územní plán

nový 
problém

trvá

EZ15 Skládka TKO Chybná grafická část Havířov Dolní Suchá MŽP ČR
nový 

problém

v řešení 
MŽP ČR -

trvá

EZ16

Obec Těrlicko usiluje 
o „výmaz“ této lokality 
ze systému NATURA 
2000

Zdůvodněno v 
posouzení SEA ke 
změně č. 3 ÚP 
Těrlicko

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
MŽP ČR

nový 
problém

Zrušeno 
Nařízením 

vlády 
č.73/2016Sb.

EZ17
Výskyt populace 
užovky podplamaté v 
rozvojové lokalitě 

Lokalita výskytu 
zvláště chráněného 
živočicha částečně 
zasahuje do 
vymezené plochy 
přestavby DS-P4

Havířov Dolní Suchá územní plán
nový 

problém
trvá

EZ18 Neregistrovaný sesuv
Proveden geologický 
průzkum – aktivní 
sesuv

Havířov Bludovice
ÚAP -  

poskytovatel 
údajů

-
nový 

problém

EZ19
Protipovodňové 
opatření

Na hranici s obcí 
Albrechtice prověřit 
vybudování 
protipovodňového 
opatření na vodním 
toku Sušanka

Horní Suchá, 
Albrechtice

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

územní plán -
nový 

problém

EZ20 Svahová nestabilita 

Ujíždění svahu na 
ulici Okružní mezi 
ulicemi Opletalova a 
Petřvaldská

Havířov Šumbark

geologický 
průzkum, 

podrobnější 
projektová 

dokumentace

-
nový 

problém

EZ21

Zatápění oblasti v 
křížení komunikace 
ul. Podolkovická a 
Lesního potoka

Nelze upravit 
hloubku koryta, při 
přívalových deštích 
nutno hlídat množství 
naplavenin, které 
ucpávají propustek a 
následně dochází k 
rozlivu do zahrad a 
sklepů

Havířov
Prostřední 

Suchá
studie -

nový 
problém

EZ22
Trvalé zamokření 
lokality

Špatným nebo 
nedostatečným 
odvodněním je trvale 
zamokřeno území 
mezi řekou Lučinou a 
Mezidolním potokem 
podél komunikace ul. 
Mezidolí

Havířov Bludovice územní plán -
nový 

problém

Hygienické	závady

Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

HZ1
Průchod komunikace 
I. třídy centrem města

Zvýšená hlučnost a 
imisní zatížení

Havířov
Havířov-
město, 

Bludovice
ZÚR trvá trvá
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

HZ2
Absence sběrného 
dvora

Plán odpadového 
hospodářství MSK

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

územní plán trvá

vyřešeno -
obec má 

uzavřenou 
smlouvu s 

obcí 
Těrlicko o 
využívání 

jejich 
sběrného 

dvora

Ostatní závady zjištěné	pořizovatelem	z podkladové	části	B

Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

OZ1
Vada v grafické části 
územně plánovací 
dokumentaci

Topologicky 
nepřesná data, 
rozpor mezi změnou 
územního plánu a 
právním stavem, 
rozpor mezi 
vektorovými a 
rastrovými daty

Těrlicko

Dolní 
Těrlicko, 

Horní 
Těrlicko, 

Hradiště pod 
Babí horou

územní plán -
nový 

problém

OZ2
Vada v územně 
plánovací 
dokumentaci

Hranice vodní plochy 
Nebesák není v ÚPD 
shodná s realitou

Horní Suchá Horní Suchá územní plán -
nový 

problém

OZ3
Meliorační systémy -
velkoplošné odvádění 
vody

Státní pozemkový 
úřad, jako 
nástupnická 
organizace po ZVHS, 
neposkytla údaje v 
takovém rozsahu jako 
ZVHS. Proto bylo 
nutné část dat od 
ZVHS z roku 2008 
použít pro aktualizaci 
2016.

celé ORP 
Havířov

k.ú. ORP 
Havířov

ÚAP -
poskytovatel 

údajů
-

nový 
problém

OZ4
Záplavové území 
poskytnuté Povodím 
Odry - leden 2016

Data nejsou korektní 
s vymezeným 
záplavovým územím 
Q100 z roku 2012, 
které poskytl KÚ MSK

Havířov
k.ú. Havířov -

město

ÚAP -
poskytovatel 

údajů
-

nový 
problém

4.2.2. Požadavky	na	odstranění	nebo	omezení	vzájemných	střetů záměrů	v území

Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

sZL1
Záměr silnice I. třídy 
křižuje lokální 
biocentrum

střet záměru s 
limitem v území

Havířov Dolní Suchá územní plán trvá
dále 

nesledováno

sZL2
Záměr silnice I. třídy 
křižuje lokální 
biokoridor

střet záměru s 
limitem v území

Havířov Dolní Suchá územní plán trvá
dále 

nesledováno

sZL3

Záměr silnice I. třídy 
křižuje lokální 
biokoridor

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

územní plán trvá trvá

sZL4

Záměr silnice I. třídy 
křižuje lokální 
biokoridor

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

sZL5

Záměr silnice I. třídy 
křižuje lokální 
biokoridor

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá

dále 
nesledováno
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

sZL6

Záměr silnice I. třídy 
křižuje regionální 
biokoridor

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

územní plán trvá trvá

sZL7
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné 
území

střet záměru s 
limitem v území

Havířov Dolní Suchá územní plán trvá
dále 

nesledováno

sZL8
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné 
území

střet záměru (dále již 
nesledované 
varianty) s limitem v 
území

Havířov
Havířov-
město

územní plán trvá
dále 

nesledováno

sZL9
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné 
území

střet záměru (dále již 
nesledované 
varianty) s limitem v 
území

Havířov Bludovice územní plán trvá
dále 

nesledováno

sZL10
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné 
území

střet záměru s 
limitem v území

Horní 
Bludovice

Prostřední 
Bludovice

územní plán

trvá –
varianta 

ovšem není 
ŘSD dále 
sledována

dále 
nesledováno

sZL11
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné 
území

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

sZL12
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné 
území

střet záměru s 
limitem v území

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá

sZL13
Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné 
území

střet záměru s 
limitem v území

Havířov
Prostřední 

Suchá
územní plán trvá vyřešeno

sZL14

Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné 
území

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá

dále 
nesledováno

sZL15

Záměr silnice I. třídy 
křižuje zastavěné 
území

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá

dále 
nesledováno

sZL16
Záměr silnice I. třídy 
prochází lesem

střet záměru s 
limitem v území

Havířov Dolní Suchá územní plán trvá
dále 

nesledováno

sZL18
Záměr silnice I. třídy 
prochází lesem

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

sZL19
Záměr silnice I. třídy 
prochází lesem

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

sZL20
Záměr silnice I. třídy 
prochází lesem

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

sZL21
Záměr silnice I. třídy 
prochází lesem

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

sZL22
Záměr přeložky 
místní komunikace 
prochází lesem

střet záměru s 
limitem v území

Havířov Bludovice územní plán trvá trvá

sZL24
Zastavitelná plocha 
zasahuje do lesa

střet záměru s 
limitem v území

Havířov Dolní Suchá územní plán trvá vyřešeno

sZL25
Zastavitelná plocha 
zasahuje do lesa

střet záměru s 
limitem v území

Havířov Dolní Suchá územní plán trvá vyřešeno

sZL26
Zastavitelná plocha 
zasahuje do lesa

střet záměru s 
limitem v území

Havířov Bludovice územní plán trvá vyřešeno

sZL28

Zastavitelná plocha 
zasahuje do 
záplavového území 
stoleté vody

střet záměru s 
limitem v území

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá vyřešeno

sZL29

Zastavitelná plocha 
zasahuje do 
záplavového území 
stoleté vody

střet záměru s 
limitem v území

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá vyřešeno

sZL30

Zastavitelná plocha 
zasahuje do 
záplavového území 
stoleté vody

střet záměru s 
limitem v území

Havířov
Prostřední 

Suchá
územní plán trvá vyřešeno

sZL31
Zastavitelná plocha 
zasahuje do 

střet záměru s 
limitem v území

Havířov
Havířov-
město

územní plán trvá vyřešeno
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

záplavového území 
stoleté vody

sZL32
Střet záměrů 
zastavitelné plochy a 
vedení VN

ochranné pásmo 
vedení omezuje 
značnou část 
pozemku

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

územní plán trvá trvá

sZL33

Plocha přestavby 
(Dukla) x 
poddolování, OP 
komunikace

Negativní vliv těžby Havířov Dolní Suchá územní plán trvá trvá

sZL34
Zastavitelné plochy 
na odvodněných 
pozemcích

Zachování 
technických opatření 
na zemědělských 
půdách

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

sZL35

Zastavitelné plochy 
ve střetu s OP a BP 
plynových zásobníků 
v Třanovicích

Ochranné pásmo 
plynárenského 
zařízení

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

územní plán trvá trvá

sZL36

Zastavitelné plochy 
pro RD ve střetu s 
potencionálním 
ochranným pásmem 
hřbitova

Zákon č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví, 
územní rozhodnutí 
na OP není vydáno

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

územní plán trvá trvá

sZL37
Zastavěné území v 
sesuvném území

Negativní ovlivnění 
vodního režimu 
vlivem výskytu 
sklonitých orných 
půd

Těrlicko
Dolní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

sZL39

Střet záměru koridoru 
komunikace I/11 
Havířov-Třanovice se 
stávající zástavbou 

Negativní vliv na 
okolní zástavbu 

Havířov

Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Bludovice

územní plán trvá trvá

sZL40

Rozvojové plochy 
nadmístního významu 
zasahují do území 
ovlivněné důlní 
činností

Střet záměru s 
limitem v území, 
nutnost řešení 
v nadmístním 
měřítku

Horní Suchá, 
Karviná, 

Havířov a 
Orlová

Prostřední 
Suchá, Horní 

Suchá, 
Karviná -

Doly

ZÚR
nový 

problém

Horní Suchá 
- trvá, 

Havířov -
trvá

sZL41
Čtyřpruhová silnice 
III/47210 míjí zónu 
Dukla

střet záměru s 
limitem v území

Havířov Dolní Suchá ZÚR
nový 

problém
vyřešeno

sZL42
Záměr silnice I. třídy 
křižuje záplavové 
území Q100

střet záměru s 
limitem v území

Těrlicko

Hradiště pod 
Babí horou, 

Horní 
Těrlicko

územní plán
nový 

problém
trvá

sZL43
Záměr silnice I. třídy 
křižuje záplavové 
území Q100

střet záměru s 
limitem v území

Horní Suchá Horní Suchá územní plán
nový 

problém
trvá

sZL44

Střet záměru koridoru 
komunikace I/11 
Havířov-Třanovice se 
stávající zástavbou 

Negativní vliv na 
okolní zástavbu 

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá

sZL45

Střet záměru koridoru 
komunikace I/11 
Havířov-Třanovice se 
stávající zástavbou 

Negativní vliv na 
okolní zástavbu 

Těrlicko

Dolní 
Těrlicko, 

Horní 
Těrlicko, 

Hradiště pod 
Babí horou

územní plán trvá trvá

sZL46

Střet záměru obce na 
vybudování nové 
devítileté školy a 
mateřské školy s 
vymezeným 
záplavovým územím 
a melioracemi

Ve vymezené lokalitě 
je realizován 
meliorační systém za 
účelem zlepšení 
úrodnosti plochy a 
zasahuje zde 
záplavové území 
Q100.

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

územní plán -
nový 

problém
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

sZL47

Střet záměru obce na 
vybudování nového 
lesoparku s 
vymezeným lokálním 
biokoridorem

Ve vymezené lokalitě 
je částečně vymezen 
lokální biokoridor

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

územní plán -
nový 

problém

4.2.3. Požadavky	na	odstranění	nebo	omezení	vzájemných	střetů záměrů	v území	
s limity	využití	území

Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené k.ú.

sZZ3

Záměr silnice I. třídy 
je v konfliktu se 
záměrem zastavitelné 
plochy

Vzájemný střet 
záměru (dále již 
nesledované 
varianty) v území

Havířov
Havířov-
město

územní plán trvá
dále 

nesledováno

sZZ4

Záměr silnice I. třídy 
je v konfliktu se 
záměrem zastavitelné 
plochy

Vzájemný střet 
záměru (dále již 
nesledované 
varianty) v území

Havířov Bludovice územní plán trvá
dále 

nesledováno

sZZ5

Záměr silnice I. třídy 
je v konfliktu se 
záměrem zastavitelné 
plochy

Vzájemný střet 
záměru (dále již 
nesledované 
varianty) v území

Havířov, 
Horní 

Bludovice

Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

územní plán trvá
dále 

nesledováno

sZZ6

Záměr silnice I. třídy 
je v konfliktu se 
záměrem zastavitelné 
plochy

Vzájemný střet 
záměru v území

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
územní plán trvá

dále 
nesledováno

sZZ7

Zastavitelná plocha 
určená pro rodinné 
domy ve střetu s 
potencionálním 
ochranným pásmem 
hřbitova

Zákon 
č.256/2001Sb., o 
pohřebnictví, územní 
rozhodnutí na OP 
není vydáno

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

územní plán trvá trvá

sZZ9

Zastavitelné plochy 
pro RD ve střetu s 
potencionálním 
ochranným pásmem 
hřbitova

Zákon 
č.256/2001Sb., o 
pohřebnictví, územní 
rozhodnutí na OP 
není vydáno

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá vyřešeno

4.2.4. Požadavky	 na	 odstranění	 nebo	 omezení	 slabých	 stránek,	 hrozeb	 a	 rizik	
souvisejících	s nevyvážeností	územních	podmínek	URÚ

Slabé	stránky,	hrozby	a	rizika

Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené 

k.ú.

RHP1

Rekultivace a 
revitalizace území 
poznamenaného 
těžbou a jeho 
následné využití

Ukončena těžba 
uhlí

Havířov, 
Horní 

Suchá, 
Albrechtice

Prostřední 
Suchá, 
Dolní 

Suchá, 
Horní 

Suchá, 
Albrechtice 
u Českého 

Těšína

ZÚR trvá

Albrechtice -
trvá, Horní 

Suchá -
průběžně 

realizováno, 
Havířov -

předběžně 
realizováno
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené 

k.ú.

RHP2

Přesná lokalizace 
poddolovaných a 
sesuvných území a 
nutnost určení 
jejich vhodného 
využití 

Vlivem důlní 
činnosti častá 
přítomnost 
sesuvných jevů.

Havířov, 
Horní 

Suchá, 
Albrechtice

Bludovice, 
Havířov-
město, 
Dolní 

Datyně, 
Dolní 

Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Šumbark, 

Horní 
Suchá, 

Albrechtice 
u Českého 

Těšína

studie trvá trvá

VD1

Znečišťování 
povrchových i 
podzemních vod u 
vodního toku 
Stonávka.

Způsobeno 
nedostatečným 
odkanalizováním 
rodinných domů a 
objektů individuální 
rekreace do 
septiků a žump

okrajové 
části obcí 

Albrechtice, 
Těrlicko

Albrechtice 
u Českého 

Těšína, 
Dolní 

Těrlicko, 
Horní 

Těrlicko, 
Hradiště 
pod babí 

horou

územní plán trvá trvá

VD2

Ohrožování 
vodního režimu 
vznikem a 
rozšiřováním 
krajinných 
segmentů, které 
jsou devastovány 
důlními vlivy 

Důsledek 
ukončené těžby 
uhlí

Havířov, 
Horní Suchá

Dolní 
Suchá, 

Prostřední 
Suchá, 

Šumbark, 
Horní Suchá

- trvá
dále 

nesledováno

VD3

Hladina 
záplavového území 
(Q100) zasahuje do 
zastavěného území 
obcí

Potřeba navrhnout 
protipovodňová 
opatření 
a nerozšiřovat 
zastavitelné území 
do záplavového 
území Q100

Albrechtice, 
Havířov, 

Horní 
Bludovice, 

Horní Suchá 
a Těrlicko

Bludovice, 
Dolní 

Datyně, 
Havířov-
město, 
Dolní 

Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Šumbark, 

Horní 
Suchá, 

Albrechtice 
u Českého 

Těšína, 
Horní 

Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice, 

Horní 
Těrlicko, 
Hradiště 
pod Babí 

horou

územní plán trvá trvá

HŽP1

Překračovány 
imisní limity 
stanovené pro 
ochranu zdraví lidí

Koncentrace 
polétavého prachu 
a polycyklické 
aromatické 
uhlovodíky a 
přízemního ozónu

Albrechtice, 
Havířov, 

Horní 
Bludovice, 

Horní Suchá 
a Těrlicko

k.ú. ORP 
Havířov

ÚAP Kraje trvá trvá

OPK1
Nerespektování 
principů trvalé 
udržitelnosti rozvoje

Snížení ekologické 
stability krajiny –
eroze, záplavy, 
šíření škůdců 
apod.

Havířov, 
Horní Suchá

k.ú. obcí územní plán trvá
trvá s 

klesající 
tendencí
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené 

k.ú.

OPK2

Zhoršení přírodního 
prostředí 
v chráněných 
územích

Zazemňování, 
zhoršení kvality 
vody, odpadky, 
šíření invazních 
druhů rostlin

Havířov, 
Těrlicko

k.ú. obcí územní plán trvá trvá

OPK3

Pokračující zábory 
volné krajiny a 
znehodnocení 
přírody 
rozšiřováním 
zástavby

Suburbanizační 
devastace krajiny

celé ORP 
Havířov

celé ORP 
Havířov

územní plán trvá trvá

OPK4

Fragmentace 
krajiny při budování 
nových dopravních 
komunikací nebo 
průmyslových ploch 
a střety s ÚSES

Důsledek 
industriální krajiny

Albrechtice, 
Havířov, 

Horní Suchá 
a Těrlicko

Bludovice, 
Havířov-
město, 
Dolní 

Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Šumbark, 

Horní 
Suchá, 

Albrechtice 
u Českého 

Těšína, 
Horní 

Těrlicko, 
Hradiště 
pod Babí 

horou

ZÚR trvá
celkově 
klesající 
tendence

OPK5
Rostoucí tlak na 
výstavbu v přírodně 
cenných územích

Suburbanizační 
devastace krajiny

Horní 
Bludovice, 
Havířov, 
Těrlicko

Dolní 
Datyně, 
Horní 

Bludovice, 
Havířov-
město, 
Dolní 

Těrlicko, 
Horní 

Těrlicko, 
Hradiště 
pod Babí 

horou

územní plán trvá trvá

ZPFaPUPFL1

Minimalizovat 
zásahy do lesních 
porostů v rámci 
ÚPD a zábory 
zemědělské půdy

Suburbanizační 
devastace krajiny

celé ORP 
Havířov

celé ORP 
Havířov

územní plán trvá trvá

ZPFaPUPFL2

Minimalizovat 
negativní dopady v 
souvislosti s 
plánovanou 
zástavbou a 
rozvojem 
rekreačních a 
dalších aktivit

Využívat stávající 
plochy vyjmuté z 
ZPF a navracet po 
rekultivaci plochy 
zpět do ZPF

Albrechtice, 
Havířov, 

Horní 
Bludovice, 

Horní Suchá

k.ú.obcí územní plán trvá trvá

ZPFaPUPFL3
Minimalizovat zábor 
pozemků určených 
k plnění funkce lesa

Omezit 
rozdělování 
lesních ploch, 
které vede ke 
snižování jejich 
stability a 
schopnosti 
samoobnovy

Albrechtice, 
Havířov, 

Horní 
Bludovice, 

Horní Suchá 
a Těrlicko

celé ORP 
Havířov

územní plán trvá trvá

ZPFaPUPFL4
Zalesňování 
pozemků

Zemědělsky 
nevyužívaných, 
erozně 
ohrožených, s 
nízkou hodnotou 
pro ochranu 
přírody

Albrechtice, 
Horní 

Bludovice a 
Těrlicko

k.ú.obcí územní plán trvá trvá
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené 

k.ú.

TI1
Nedostatečné 
napojení obyvatel 
na kanalizaci

Týká se pouze 
okrajových částí 
obcí nebo s nově 
vymezenými 
rozsáhlými 
zastavitelnými 
plochami

Okrajové 
části obcí 

Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, 
Havířov

Okrajové 
části obcí 

Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, 
Havířov

územní plán, 
studie

průběžně 
realizováno

Albrechtice -
trvá, Horní 
Bludovice -

trvá, 
Těrlicko -
průběžně 

realizováno, 
Havířov -
průběžně 

realizováno

TI2 Absence ČOV
Částečně řešeno 
novým ÚP

Horní Suchá Horní Suchá -
řešeno 

novým ÚP
vyřešeno

TI3

Zvyšování podílu 
alternativních 
zdrojů energie při 
vytápění a 
dodávkách 
elektrické energie 
do domácností

Využití 
rekultivovaných 
ploch pro výstavbu 
zařízení a staveb 
vyrábějící 
ekologickou energii

Havířov, 
Horní Suchá

k.ú. obcí územní plán trvá trvá

DI1
Rozvoj letiště 
Ostrava-Mošnov

Posílení vazeb na 
silniční a 
železniční síť 
republikového a 
mezinárodního 
významu a na 
Ostravsko

Havířov, 
Horní Suchá

Havířov-
město, 
Dolní 

Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Horní Suchá

ZÚR, ÚAP 
Kraje

nový trvá

DI2

Pro rozvoj, 
doplnění a 
zkvalitnění systémů 
dopravní a 
technické 
infrastruktury 
přednostně
využívat koridory 
stávajících sítí, 
plochy brownfields 
a revitalizované 
plochy po těžbě

Silná vazba na 
ORP Karviná a 
Orlová

Havířov, 
Horní Suchá

Dolní 
Suchá, 

Prostřední 
Suchá, 

Horní Suchá

ÚAP Kraje nový trvá

SD1

Vytvářet územní 
podmínky pro 
rozšiřování stávající 
sítě služeb pro 
seniory

Budovat domy 
s pečovatelskou 
službou, hospicy, 
kluby pro seniory

Havířov
k.ú. města 
Havířova

územní plán, 
komunitní plán

trvá trvá

B1

Zasíťování 
pozemků (zavedení 
inženýrských sítí) 
pro novou výstavbu 
rodinných 
a bytových domů

V souvislosti s 
novými územními 
plány je nutné 
zajistit realizaci 
zasíťování 
pozemků.

celé ORP 
Havířov

celé ORP 
Havířov

studie, 
projektová 
příprava

trvá trvá

B2

Vysoký tlak na 
vymezování nových 
zastavitelných 
ploch pro RD

V souvislosti s 
migračním 
úbytkem obyvatel z 
Havířova a v ORP 
Karviné

Těrlicko 
a Horní 

Bludovice
k.ú. obcí

ÚAP Kraje, 
Studie kraje

trvá
stoupající 
tendence

B3

Řešit problematiku 
bytového fondu 
v oblastech se 
sociálně 
nepřizpůsobivými 
občany

V území dochází k 
negativní sociální 
fragmentaci 
obyvatelstva

Havířov, 
Horní Suchá

Prostřední 
Suchá, 

Šumbark, 
Horní Suchá

komunitní 
plán, 

strategický 
plán, 

komunální 
politika

trvá trvá

B4
Neřízený vznik 
sociálních ubytoven

Migrace 
obyvatelstva z 
jiných regionů -
vznik sociálně 
vyloučených 
objektů

Havířov, 
Horní Suchá

Bludovice, 
Havířov-
město, 
Dolní 

Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Šumbark, 

komunitní 
plán, 

strategický 
plán, 

komunální 
politika

nový
setrvalá 

tendence
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Kód Charakteristika Odůvodnění

Lokalizace druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016
Dotčené 

obce
Dotčené 

k.ú.

Horní Suchá

B5
Zvýšený počet 
neobsazených bytů 
v centru zástavby

Neúměrné 
zvyšování cen bytů 
a poskytovaných 
služeb vede k 
opouštění bytů 
specifických 
vlastníků bytových 
domů

Havířov, 
Horní Suchá

Bludovice, 
Havířov-
město, 

Prostřední 
Suchá, 

Šumbark, 
Horní Suchá

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování

nový

Horní Suchá 
- setrvalá 
tendence, 
Havířov -

trvá

R1
Nedostatečná 
atraktivita území

Zvýšení 
rekreačního 
potenciálu lokality 
vytvářením 
turisticky 
atraktivních stezek, 
tras a cyklotras

Havířov, 
Horní Suchá

k.ú. obcí
strategický 

plán
trvá

Horní Suchá 
- trvá, 

Havířov -
klesající 
tendence

R2
Nedostatečné 
využití rekreačního 
potenciálu

Vymezení 
vhodných ploch 
pro nové ubytovací 
kapacity a 
zkvalitňování 
stávajících 
rekreačních 
zařízení.

Těrlicko 

Dolní 
Těrlicko, 

Horní 
Těrlicko, 
Hradiště 
pod Babí 

horou

územní plán trvá
trvá s 

klesající 
tendencí

R3

Intenzivní 
individuální 
rekreace 
s negativními 
dopady na životní 
prostředí a krajinný 
ráz 

Důsledek 70.let 
20.století, kdy byly 
realizovány stavby 
pro individuální 
rekreaci s 
nedostatečnou 
technickou 
infrastrukturou.

Těrlicko
Dolní 

Těrlicko
územní plán trvá trvá

HP1

Usilovat o 
vymezení nových 
ploch pro rozvoj 
podnikání nebo 
plochy zemědělské

Podpora zvýšení 
zaměstnanosti.

Albrechtice, 
Horní 

Bludovice, 
Těrlicko

k.ú.obcí územní plán trvá trvá

HP2

Vysoká míra 
nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra 
nezaměstnanosti, 
pokles počtu 
obsazených 
pracovních míst, 
nízká míra 
podnikatelské 
aktivity

Silná vazba na 
Ostravský region, 
důsledek 
ekonomických 
problémů regionu.

celé ORP 
Havířov

celé ORP 
Havířov

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování

trvá trvá
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4.2.5. Úkoly	 stanovené	 z PÚR	 ČR,	 ZÚR	 MSK	 a	 Politiky	 architektury	 a	 stavební	
kultury	ČR	

Problémy	k řešení	vyplývající	z aktualizace	č.1 PÚR	2015

Charakteristika

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce

Při respektování republikových priorit územního plánování 
umožňovat v rozvojových oblastech a rozvojových osách 
intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné 
infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit 
mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny 
v území a tím přispívat k zachování charakteru území mimo 
rozvojové oblasti a rozvojové osy (OB2 , OS13)

celé ORP 
Havířov

územní plán -
nový 

dokument

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, 
musí být převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a 
obcí (OB2 ,OS13)

celé ORP 
Havířov

územní plán -
nový 

dokument

Vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro 
přestavbu zastavěného území (OSB4). 

ORP Havířov -
severní část

územní plán -
nový 

dokument

Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci 
devastovaných ploch a brownfields za účelem vyhledávání ploch 
vhodných k využití pro ekonomické aktivity a pro rekreaci (SOB4). 

ORP Havířov -
severní část

územní plán -
nový 

dokument

Koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě, s 
přihlédnutím k možnosti začlenit kvalitní biotopy do územního 
systému ekologické stability (SOB4)

ORP Havířov -
severní část

územní plán -
nový 

dokument

Chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření 
souvislých veřejně přístupných zelených pásů, vhodných pro 
nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj 
lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny (SOB4). 

ORP Havířov -
severní část

územní plán -
nový 

dokument

Prověřit možnosti umístění průmyslové zóny o velikosti cca 100 
až 200 ha, včetně prověření možností využití ploch brownfields 
(SOB4)

ORP Havířov -
severní část

územní plán -
nový 

dokument

Vytvářet v rozsahu možností územního plánování územní 
podmínky pro zlepšování kvality ovzduší se zohledněním 
programů zlepšování kvality ovzduší (SOB4)

ORP Havířov -
severní část

územní plán -
nový 

dokument

Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených 
koridorů a ploch v navazující územně plánovací dokumentaci 
upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo územní 
rezervou (ŽD9, S6)

Koridor Ostrava-
Svinov, Havířov, 
Český Těšín a 

koridor Bohumín, 
Havířov, 

Třanovice, Mosty 
u Jablunkova, 
hranice ČR/SR

územní plán -
nový 

dokument

Příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací 
dokumentace v souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o 
změnách v území (ŽD9,S6)

Koridor Ostrava-
Svinov, Havířov, 
Český Těšín a 

koridor Bohumín, 
Havířov, 

Třanovice, Mosty 
u Jablunkova, 
hranice ČR/SR

územní plán -
nový 

dokument

Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených 
koridorů a ploch v navazující územně plánovací dokumentaci 
upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru nebo územní 
rezervou (E22).

Albrechtice územní plán -
nový 

dokument

Problémy	k řešení	vyplývající	z ZÚR	MSK 2010

Charakteristika

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce

Zpřesnit vymezení ploch a koridorů dopravní a technické 
infrastruktury nadmístního významu včetně územních rezerv a 
vymezení skladebných částí ÚSES při zohlednění územních 
vazeb a souvislostí s přilehlým územím sousedních krajů a 
Polska. 

celé ORP 
Havířov

územní plán trvá trvá

Vymezit plochu po umístění Krajského integrovaného centra 
využívání komunálních odpadů. 

celé ORP 
Havířov

územní plán trvá trvá
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Charakteristika

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce

Vymezit plochu pro veřejné logistické centrum. 
celé ORP 
Havířov

územní plán trvá trvá

Nové rozvojové plochy vymezovat o přednostně v lokalitách dříve 
zastavěných nebo devastovaných území (brownfields) a v 
prolukách stávající zástavby.

celé ORP 
Havířov

územní plán trvá trvá

Nové rozvojové plochy vymezovat o výhradně se zajištěním 
dopravního napojení na existující nebo plánovanou nadřazenou 
síť silniční, resp. železniční infrastruktury; mimo stanovená 
záplavová území (v záplavových územích pouze výjimečně a ve 
zvláště odůvodněných případech).

celé ORP 
Havířov

územní plán trvá trvá

Koordinovat opatření na ochranu území před povodněmi a 
vymezit pro tento účel nezbytné plochy.

celé ORP 
Havířov

územní plán trvá trvá

V rámci ÚP obcí vymezit v odpovídajícím rozsahu plochy 
veřejných prostranství a veřejné zeleně. 

celé ORP 
Havířov

územní plán trvá trvá

Problémy	k řešení	vyplývající	z Politiky	architektury	a	stavební	kultury	ČR

Charakteristika

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce

V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v 
územně plánovací dokumentaci dlouhodobě platnou urbanistickou 
koncepci vycházející mimo jiné z role sídla v sídelní struktuře, z 
respektování hodnot okolní krajiny, urbanistických hodnot a 
charakteru prostředí, pestrosti a rozmanitosti prostředí, ze 
sledování bezpečnosti a zdraví obyvatel a ekonomické prosperity.

celé ORP 
Havířov

územní plán -
nový 

dokument

Při podnětech a návrzích na změnu územního plánu posuzovat 
ovlivnění stanovené urbanistické koncepce.

celé ORP 
Havířov

územní plán -
nový 

dokument

Při návrhu územních plánů využít především rezervy v rámci 
zastavěného území (zejména přestavbové plochy) a omezit 
rozrůstání sídel do krajiny a zábory zemědělské půdy, obzvláště v 
nejvyšších třídách ochrany zemědělského půdního fondu. Toto 
opatření uplatňovat s přihlédnutím k lokálním specifikům a 
aplikovat ho jak pro využití obytné, tak i průmyslové a logistické.

celé ORP 
Havířov

územní plán -
nový 

dokument

V územně analytických podkladech analyzovat dostupnost 
zařízení veřejné infrastruktury pro plochy bydlení. Poznatky o 
nevyhovující dostupnosti aplikovat při formulaci problémů k řešení 
v příslušných územně plánovacích podkladech a dále zohlednit v 
územně plánovací dokumentaci. Zohlednit spolupráci sídel při 
využití zařízení občanského vybavení.

celé ORP 
Havířov

územní plány, 
ÚAP ORP

-
nový 

dokument

V územně plánovací dokumentaci prosazovat polyfunkční využití 
městských center. Koordinovat rozvoj obslužných center 
nadmístního významu z úrovně kraje.

celé ORP 
Havířov

územní plán -
nový 

dokument

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných 
prostranství v územně analytických podkladech.

celé ORP 
Havířov

ÚAP ORP -
nový 

dokument

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně 
analytických podkladech promítat do zadání a návrhu územně 
plánovacích dokumentací.

celé ORP 
Havířov

územní plán -
nový 

dokument

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat 
a hierarchizovat systém veřejných prostranství v sídlech.

celé ORP 
Havířov

územní plán -
nový 

dokument

Využívat územní studie pro prověření systémů veřejných 
prostranství, včetně systémů veřejné zeleně, a jejich konkrétního 
řešení.

celé ORP 
Havířov

územní studie -
nový 

dokument

Využívat regulační plány pro stabilizaci návrhu parcelace 
zastavitelných ploch s vymezením veřejných prostranství.

celé ORP 
Havířov

regulační plán -
nový 

dokument

Parcelaci zastavitelných ploch řešit na základě komplexního 
návrhu s vymezením veřejných prostranství, nepřipustit jejich 
využití po částech bez celkové koncepce řešení. Pro schválení 
komplexního návrhu se doporučuje využívat dohody o parcelaci.

celé ORP 
Havířov

územní plán, 
regulační plán

-
nový 

dokument

Nástroji územního plánování zamezovat vzniku stavebních 
souborů, které znemožňují prostupnost území.

celé ORP 
Havířov

územní plán, 
regulační plán, 
územní studie

-
nový 

dokument

Vypisovat architektonicko-urbanistické soutěže a soutěže o návrh 
na významná veřejná prostranství financovaná z veřejných 
rozpočtů.

celé ORP 
Havířov

činností úřadu 
územního 
plánování

-
nový 

dokument
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Charakteristika

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce

V návrzích veřejných prostranství zajistit jejich komplexní řešení
včetně dopravní a technické infrastruktury, problematiky veřejné 
zeleně a její návaznosti na krajinu a způsobu vsakování 
atmosférických srážek a odvodnění zpevněných ploch.

celé ORP 
Havířov

územní plán, 
regulační plán, 
územní studie

-
nový 

dokument

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a 
měřítko objektů obklopujících veřejná prostranství. Dbát na 
respektování genia loci lokality.

celé ORP 
Havířov

územní plán, 
regulační plán, 
územní studie

-
nový 

dokument

Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti.
celé ORP 
Havířov

činností úřadu 
územního 
plánování

-
nový 

dokument

Zlepšit péči o stávající veřejná prostranství a jejich kultivaci, 
využívat při tom i účast veřejnosti.

celé ORP 
Havířov

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování

-
nový 

dokument

V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i 
navrhované zástavby.

celé ORP 
Havířov

územní plán -
nový 

dokument

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu 
urbanistického popřípadě i architektonického charakteru 
významných lokalit zastavěného území.

celé ORP 
Havířov

ÚAP ORP -
nový 

dokument

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu 
kompozičních vztahů v zastavěném území i v krajině.

celé ORP 
Havířov

ÚAP ORP -
nový 

dokument

Zajistit, aby při výběrových řízeních na územně plánovací a 
projekční činnosti (včetně zahradně-krajinářských úprav) byla 
hlavním kritériem výběru kvalita. Cena za územně plánovací a 
projekční práce nesmí být jediným kritériem.

celé ORP 
Havířov

činností úřadu 
územního 
plánování

-
nový 

dokument

Při přípravě významných budov financovaných z veřejných 
rozpočtů se doporučuje přednostně využívat architektonické 
soutěže a soutěže o návrh.

celé ORP 
Havířov

činností úřadu 
územního 
plánování

-
nový 

dokument

Zapojovat veřejnost (dospělé i děti, zejména školy) do projektů 
ovlivňujících veřejný prostor.

celé ORP 
Havířov

činností úřadu 
územního 
plánování

-
nový 

dokument

4.2.6. Úkoly	stanovené	z ÚAP	MSK

Charakteristika

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen

Časový 
horizont 

2014

Časový 
horizont 

2016Dotčené obce Dotčené k.ú.

Střet záměru přeložky silnice v Havířově se zájmy 
ochrany přírody (EVL Natura) a se stávající 
zástavbou -  (P-D11)

celé ORP Havířov nespecifikováno -
nový 

dokument

Střet záměru plochy KIC se zájmy ochrany 
přírody (výskyt chráněného druhu) – (P-O1)

Severní část 
obce Horní 

Suchá
Horní Suchá nespecifikováno -

nový 
dokument
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4.3. Seznam	záměrů

Dopravní	záměry	– silniční
Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry 

dle zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z1

Havířov, okružní křižovatka - III/47210, 
přestavba stávající II/475 + nová 
stavba, čtyřpruhová směrově dělená 
silnice I. třídy - prodloužení koridoru 
záměru západním směrem v Havířově 
přes "okružní křižovatku" až do Šenova 
(včetně stanovení šířky koridoru pro 
úpravu křižovatky I/11 se silnici II/479)

ZÚR Havířov

Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Šumbark, 
Havířov-
město

Nadmístní
přetrváv

ající
trvá

Z2

III/47210 - II/474 (Životice), nová 
stavba, čtyřpruhová směrově dělená 
silnice I. třídy - návrh dvoupruh 
(územní rezerva - rozšíření na čtyřpruh 
viz D512)

ZÚR
Havířov, 

Horní Suchá

Prostřední 
Suchá, 

Bludovice, 
Horní Suchá

Nadmístní
přetrváv

ající
trvá

Z3
Životice - Český Těšín, přeložka, 
dvoupruhová směrově nedělená silnice 
I. třídy

ZÚR

Havířov, 
Horní 

Suchá, 
Albrechtice

Prostřední 
Suchá, 

Bludovice, 
Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

Nadmístní
přetrváv

ající
trvá

Z4
Těrlicko - Třanovice, nová stavba, 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. 
třídy

ZÚR Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

Nadmístní
přetrváv

ající
trvá

Z5
Havířov prodloužená Dlouhá, 
dvoupruhová směrově nedělená silnice 
II. třídy

ZÚR Havířov Bludovice Nadmístní trvá trvá

Z6

R67/kapacitní silnice I. třídy úsek I/59 
(Petřvald) -I/11 (Prostřední Suchá) 
nová stavba, čtyřpruhová směrově 
dělená silnice I. třídy

ZÚR Havířov
Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá
Nadmístní

přetrváv
ající

trvá

Z7

I/11 úsek III/47210-II474 (Životice), 
dokončení přeložky čtyřpruhové 
směrové dělené silnice I. třídy po 
r.2015

ZÚR
Havířov, 

Horní Suchá

Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Bludovice, 

Horní Suchá

Nadmístní trvá trvá

Z8

R67/kapacitní silnice I. třídy úsek 
II/474 (Životice) - Těrlicko, nová 
stavba, čtyřpruhová směrově dělená 
silnice I. třídy

ZÚR
Těrlicko, 
Havířov

Dolní Těrlicko, 
Horní 

Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou, 
Bludovice

Nadmístní trvá trvá

Z9
Záměry na úpravy a přeložky místních 
a účelových komunikací (z ÚPD)

ÚPD 
Albrechtice

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

Místní trvá trvá

Z10
Záměry na úpravy a přeložky místních 
a účelových komunikací (z ÚPD)

ÚPD 
Havířov

Havířov

Bludovice, 
Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Havířov-
město, 

Šumbark

Místní nový trvá

Z11
Přeložka silnice I/11 dle ŘSD ve 
variantním řešení - upřesnění trasy 
D521

studie 
ŘSD

Havířov, 
Horní 

Suchá, 
Těrlicko

Havířov-
město, 

Bludovice, 
Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, Horní 
Suchá, Dolní 

Těrlicko, 
Horní 

Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Nadmístní trvá trvá
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry 

dle zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z12
Záměry na úpravy a přeložky místních 
a účelových komunikací (z ÚPD)

ÚPD Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z13
Záměry na úpravy a přeložky místních 
a účelových komunikací (z ÚPD)

ÚPD Horní 
Suchá

Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá

Z14
Záměry na úpravy a přeložky místních 
a účelových komunikací (z ÚPD)

ÚPD 
Těrlicko

Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní 

Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá trvá

Z79
Dopravní infrastruktura silniční - plocha 
přestavby DS

ÚPD 
Havířov

Havířov

Šumbark, 
Havířov-

město, Dolní 
Suchá, 

Prostřední 
Suchá

Místní nový trvá

Z88
Dopravní infrastruktura silniční - plocha 
přestavby DS

ÚPD 
Havířov

Havířov Bludovice Místní nový trvá

Z138
Záměr silnice I/68 Ostrava, Vrbice -
Havířov

studie 
ŘSD

Havířov
Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá
Nadmístní trvá trvá

Z139 Cyklostezky (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Albrechtice
Albrechtice

Albrechtice u 
Českého 
Těšína

Místní trvá trvá

Z140 Cyklostezky (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Havířov
Havířov

Bludovice, 
Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, 

Havířov-
město, 

Prostřední 
Suchá, 

Šumbark

Místní nový trvá

Z141 Cyklostezky (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z142 Cyklostezky (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 

Suchá
Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá

Z143 Cyklostezky (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Těrlicko
Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní 

Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá trvá

Z144 Cyklostezky
Obec 

Těrlicko
Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko

Místní trvá trvá

Z145 Cyklostezky MMH OKS Havířov

Bludovice, 
Havířov-
město, 

Šumbark

Místní trvá trvá

Z148 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Havířov
Havířov

Havířov-
město, Dolní 

Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Bludovice

Nadmístní nový trvá

Z149 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Těrlicko
Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní 

Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Nadmístní trvá trvá

Z150 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Albrechtice
Albrechtice

Albrechtice u 
Českého 
Těšína

Nadmístní trvá tvá

Z151 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 

Suchá
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní nový tvá
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry 

dle zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z152 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Havířov
Havířov

Bludovice, 
Dolní Suchá, 
Prostřední 

Suchá

Nadmístní nový trvá

Z153 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 

Suchá
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní nový trvá

Z154 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Těrlicko
Těrlicko Horní Těrlicko Nadmístní trvá trvá

Z157 Koridor silnice II. třídy SSMSK

Havířov, 
Horní 

Suchá, 
Albrechtice

Šumbark, 
Havířov-

město, Dolní 
Suchá, Horní 

Suchá, 
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

Nadmístní nový
přehodno

ceno -
ukončeno

Z158 Koridor silnice III. třídy SSMSK

Havířov, 
Horní 

Suchá, 
Horní 

Bludovice

Havířov-
město, 

Prostřední 
Suchá, Horní 

Suchá, 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice, 

Horní 
Bludovice

Nadmístní nový
přehodno

ceno -
ukončeno

Z173 Koridor silnice II. třídy SSMSK

Havířov, 
Horní 

Suchá, 
Albrechtice

Prostřední 
Suchá, Horní 

Suchá, 
Albrechtice u 

Českého 
Těšína

Nadmístní - nový

Z174 Koridor silnice III. třídy SSMSK

Havířov, 
Horní 

Suchá, 
Horní 

Bludovice

Šumbark, 
Havířov-

město, Dolní 
Suchá, Dolní 

Datyně, 
Prostřední 

Suchá, 
Bludovice, 

Horní Suchá, 
Prostřední 
Bludovice, 

Horní 
Bludovice

Nadmístní - nový

Z177 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Albrechtice
Albrechtice

Albrechtice u 
Českého 
Těšína

Místní trvá trvá

Z178 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Havířov
Havířov

Bludovice, 
Havířov-

město, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, 
Prostřední 

Suchá, 
Šumbark

Místní nový trvá

Z179 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z180 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 

Suchá
Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá
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Dopravní	záměry	– železniční
Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z15
Modernizace trati č. 321 v úseku 
Ostrava (Svinov) Havířov - Český 
Těšín

ÚAP

Havířov, 
Horní 

Suchá, 
Albrechtice

Havířov-město, 
Prostřední

Suchá, Horní 
Suchá, 

Albrechtice u 
Českého Těšína

Nadmístní nový ukončeno

-
Záměr vedení lehké kolejové 
dopravy - vlakotramvaje

obec Havířov - Místní trvá trvá

Z68
Optimalizace tratě Polanka nad 
Odrou/Ostrava-Havířov-Český 
Těšín

Koncepce 
rozvoje 

dopravní
infrastruktury 

MSK

Havířov, 
Horní 

Suchá, 
Albrechtice

- Nadmístní nový
částečně 
realizován

Z69
Výstavba zastávky Havířov 
nemocnice

Koncepce 
rozvoje 

dopravní 
infrastruktury 

MSK

Havířov - Místní nový trvá

Z70 Dopravní terminál

Koncepce 
rozvoje 

dopravní 
infrastruktury 

MSK

Havířov - Místní nový
záměr 
zrušen

Energetika
Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z17

Vedení EZS - TR Albrechtice 
(VVN), vedení 1x110 kV pro 
vyvedení výkonu z EZS, včetně 
rozvodny 110 kV

ZÚR MSK Albrechtice
Albrechtice u 

Českého Těšína
Nadmístní trvá trvá

Z18
Nošovice - Albrechtice (VVN) -
zvýšení přenosové kapacity 
vedení 400 kV VVN 460

ZÚR MSK

Těrlicko, 
Horní 

Bludovice, 
Albrechtice, 

Havířov, 
Horní Suchá

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 

Prostřední 
Bludovice, Horní 

Bludovice, 
Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Bludovice, Horní 

Suchá

Nadmístní trvá trvá

Z21 Energetika (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Albrechtice
Albrechtice

Albrechtice u 
Českého Těšína

Místní trvá trvá

Z22 Energetika (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Havířov
Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-
město, Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní nový trvá

Z23 Energetika (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 

Suchá
Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá

Z24 Energetika (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Těrlicko
Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá trvá

Z93 Energetika (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z94 Rozšíření sítě VN a NN
ČEZ 

Distribuce 
a.s.

ORP Havířov

Albrechtice u 
Č.T., Bludovice, 
Šumbark, Horní 

Bludovice, 
Prostřední 

Bludovice, Horní 
Těrlicko, Dolní 

Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou

Místní trvá
trvá -  

změna 
rozsahu
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z95
Návrh 11 distribučních trafostanic 
(záměry z ÚPD)

ÚPD 
Albrechtice

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého Těšína
Místní trvá trvá

Z96
Návrh 22 trafostanic (záměry z 
ÚPD)

ÚPD 
Havířov

Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-
město, Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní nový trvá

Z97
Návrh 4 distribučních stanic 
(záměry z ÚPD)

ÚPD Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z98
Návrh nových distribučních 
trafostanic (záměry z ÚPD)

ÚPD 
Těrlicko

Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá
trvá -  

změna 
rozsahu

Z99
Distribuční stanice (záměry z 
ÚPD)

ÚP Horní 
Suchá

Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá

Z100 Elektrické stanice - DTS
ČEZ 

Distribuce 
a.s.

ORP Havířov

Albrechtice u 
Č.T., Bludovice, 

Prostřední 
Suchá, Horní
Suchá, Dolní 

Těrlicko

Místní trvá
trvá -  

změna 
rozsahu

Z101
Plošná rezerva pro výstavbu nové 
TS 110/22 kV v lokalitě Šumbark 
(záměr z ÚPD)

ÚPD 
Havířov

Havířov Šumbark Místní nový trvá

Komunikační	vedení
Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. 

ú.

Z102 Veřejná metropolitní síť PODA a.s. Havířov
Havířov-
město

Místní trvá
trvá -  

změna 
rozsahu

Z166
Rozvoj telekomunikačního provozu 
(záměry z ÚPD)

ÚPD 
Těrlicko

Těrlicko

Dolní 
Těrlicko, 

Horní 
Těrlicko

Místní - nový

Z169
Zasíťování území telekomunikačním 
vedením

FiberCity 
s.r.o.

Havířov
Havířov-
město, 

Bludovice
Místní - nový

Teplo	a	plynoenergetika
Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z26

(PZP Třanovice) hranice okresů 
Karviná - Karviná Doly (VTL), 
výstavba plynovodu DN 500 pro 
oblast Karviná - Doly

ZÚR MSK
Těrlicko, 

Albrechtice,
Horní Suchá

Hradiště pod 
Babí horou, 

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Horní Suchá

Nadmístní trvá trvá

Z27

Albrechtice - Český Těšín (Žukov) 
- obnova VTL plynovodu DN 500 
s dílčími položkami mimo 
zastavěné území

ZÚR MSK Albrechtice
Albrechtice u 

Českého Těšína
Nadmístní trvá trvá

Z28

Havířov (Suchá) - Albrechtice -
obnova VTL plynovodu DN 500 s 
přeložkami mimo zastavěné 
území, včetně jižní obchvatu 
Albrechtic

ZÚR MSK
Havířov, 

Horní Suchá, 
Albrechtice

Prostřední 
Suchá, Horní 

Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína

Nadmístní trvá trvá
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z29 Plynovod
RWE 

GasNet 
s.r.o.

Albrechtice, 
Horní Suchá, 

Havířov, 
Horní

Bludovice, 
Těrlicko

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Horní Suchá, 
Prostřední 

Suchá, Havířov-
město, Bludovice, 

Šumbark, 
Prostřední 

Bludovice, Dolní 
Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou

Nadmístní trvá
trvá -

změna 
rozsahu

Z30 Plynovod (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Albrechtice
Albrechtice

Albrechtice u 
Českého Těšína

Místní trvá trvá

Z31 Plynovod (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Havířov
Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-
město, Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní nový trvá

Z32 Plynovod (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z33 Plynovod (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 

Suchá
Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá

Z34 Plynovod (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Těrlicko
Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá trvá

Z103
Technologický objekt zásobování 
teplem (záměry z ÚPD)

ÚP 
Albrechtice

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého Těšína
Místní trvá trvá

Z104
Technologický objekt zásobování 
teplem

RWE 
GasNet 

s.r.o.

Havířov, 
Horní Suchá

Šumbark, Horní 
Suchá

Místní trvá
trvá -

změna 
rozsahu

Z105 Teplovod (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Havířov
Havířov

Prostřední
Suchá, Šumbark, 

Havířov-město
Místní nový trvá

Z106 Teplovod (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 

Suchá
Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá

Vodní	hospodářství
Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z35
Přečerpávací stanice OV, 

čerpací stanice OV (záměry z 
ÚPD)

ÚPD Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z107
Přečerpávací stanice OV, čerpací 
stanice OV (záměry z ÚPD)

ÚPD 
Albrechtice

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého Těšína
Místní trvá trvá

Z108
Přečerpávací stanice OV, čerpací 
stanice OV

SM Havířov Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-
město, Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní trvá

realizová
no, 

vypuštěn
o ze 

sledování

Z109
Přečerpávací stanice OV, čerpací 
stanice OV (záměry z ÚPD)

ÚPD 
Těrlicko

Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá
trvá -

upraven 
rozsah
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z67
Technologické objekty odvádění 
splaškových vod

ÚPD 
Havířov

Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-
město, Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní nové trvá

Z110
Technologické objekty odvádění 
splaškových vod (záměry z ÚPD)

ÚPD Horní 
Suchá

Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá

Z111
Technologické objekty odvádění 
splaškových vod (záměry z ÚPD)

ÚPD Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z36 Vodovody (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Albrechtice
Albrechtice

Albrechtice u 
Českého Těšína

Místní trvá trvá

Z37 Vodovody (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Havířov
Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-
město, Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní nový trvá

Z38 Vodovody (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z39 Vodovody (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 

Suchá
Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá

Z40 Vodovody (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Těrlicko
Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá
trvá -

upraven 
rozsah

Z146
Vodovod - záměry obce Těrlicko 
(prodloužení vodovodních řadů)

Obec 
Těrlicko

Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní nový

aktualizo
váno -
dále 

nesledov
áno

Z147 Požární Vodovod
Depos 
Horní 
Suchá

Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá

Z41 Kanalizační síť (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Albrechtice
Albrechtice

Albrechtice u 
Českého Těšína

Místní trvá trvá

Z42 Kanalizační síť (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Havířov
Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-
město, Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní nové trvá

Z43 Kanalizační síť (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z44 Kanalizační síť (záměry z ÚPD)
ÚPD Horní 

Suchá
Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá

Z45 Kanalizační síť (záměry z ÚPD)
ÚPD 

Těrlicko
Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá
trvá -

upraven 
rozsah

Z112

Odkanalizování částí města 
Havířova - III.etapa Prostřední 
Suchá (ul. Hornosušská, 
Protější), Životice

SM Havířov Havířov
Prostřední 

Suchá, Životice
Místní nový

přehodno
ceno -

nesledov
áno

Z113

Odkanalizování částí města 
Havířova - IV.etapa, Bludovice, 
Šumbark, Prostřední Suchá, 
Město

SM Havířov Havířov

Bludovice, 
Havířov-město, 

Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní nový

přehodno
ceno -

nesledov
áno

Z114
Odkanalizování částí města 
Havířova, Prostřední Suchá, 
oblast Fryštátská a okolí

SM Havířov Havířov Prostřední Suchá Místní nový
přehodno

ceno -
nesledov
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

áno

Z115
Odkanalizování částí města 
Havířova, Dolní Suchá - stoky FA-
5, FA-6, FB-8, GA-4

SM Havířov Havířov Dolní Suchá Místní nový

přehodno
ceno -

nesledov
áno

Z116
Odkanalizování částí města 
Havířova, Šumbark - stoky EA-1, 
EA-2, EA-3

SM Havířov Havířov Šumbark Místní nový

přehodno
ceno -

nesledov
áno

Z117
Odkanalizování částí města 
Havířova, Prostřední Suchá -
stoky FI-11, FJ-5

SM Havířov Havířov Prostřední Suchá Místní nový

přehodno
ceno -

nesledov
áno

Z118
Dobudování kanalizačního řádu v 
k.ú. Dolní Těrlicko

Obec 
Těrlicko

Těrlicko Dolní Těrlicko Místní nový

přehodno
ceno -

nesledov
áno

Z119
Studie proveditelnosti na území 
k.ú. Hradiště pod Babí horou

Obec 
Těrlicko

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

Nadmístní nový

přehodno
ceno -

nesledov
áno

Z165 Automatická tlaková stanice 
ÚPD 

Těrlicko
Těrlicko

Hradiště pod 
Babí horou

Místní - nový

Z176
Dobudování drobných úseků 
kanalizace na území města 
Havířova

Sm Havířov Havířov

Bludovice, Dolní 
Suchá, Havířov-

město, Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní - nový

Environmentální	záměry
Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. 

ú.

Z47
Sanace Sušanky - protipovodňové 
opatření (úsek povodňových rizik –
data Povodí Odry)

Povodí 
Odry s.p.

Havířov, 
Horní Suchá

Prostřední 
Suchá, Horní 

Suchá
Místní trvá trvá

Z48
Dobudování skládky Depos Horní 
Suchá

Depos 
Horní 

Suchá a.s.
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní nový trvá

Z49

Revitalizace a obnova vodních toků 
odstaveného ramene Sušánky, 
odstaveného ramene Mezidolního 
potoka a starého mlýnského náhonu

MMH, OŽP Havířov
Havířov-
město, 

Bludovice
Místní trvá trvá

Z121

Návrh lesa hospodářského (Územním 
plánem Těrlicko vymezeny 4 plochy 
jako územní rezervy, nezastavitelné -
lesní plochy)

ÚPD 
Těrlicko

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

Místní nový trvá

Z122 Návrh lesa zvláštního určení
ÚPD 

Těrlicko
Těrlicko

Hradiště pod 
Babí horou

Místní nový

ukončeno 
-

nesledov
áno

Z123 Sesuvné území - monitoring sesuvu SM Havířov Havířov Dolní Datyně Místní nový trvá

Z124
Skládka odpadů Solecká - V. etapa 
rekultivace

Depos
Horní 

Suchá a.s.
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní nový trvá

Z125 AD technologie Depos Horní Suchá
Depos 
Horní 

Suchá a.s.
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní nový trvá

Z126
Záměr na stanovení záplavového 
území drobného vodního toku 
Venclůvka

Povodí 
Odry s.p. -
Studie DVT 
- Venclůvka

Havířov Dolní Datyně Nadmístní nový

vydáno 
OOP, 

vypuštěn
o ze 

sledování
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu

Stav 
2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. 

ú.

Z133

Migrační koridory (vymezeny plochy, 
kde je vhodné vytvořit nové migrační 
koridory propojující větší lesní celky 
v území silně zastavěném nebo 
s rozvíjející se zástavbou)

OŽP MMH Havířov
Bludovice, 

Dolní Datyně
Místní trvá trvá

Z159
Opatření ke snížení nepříznivých 
účinků povodní - mimo oblast se 
zvýšeným povodňovým rizikem

Povodí 
Odry s.p.

Těrlicko
Horní 

Těrlicko
Místní xxxx nový

Z167 Lesopark
obec Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Místní xxxx nový

Urbanistické	záměry
Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu
Stav 2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z55
Plocha obnovy - přestavba areálu 
stavebnin na plochu občanské 
vybavenosti

ÚPD
Horní 

Bludovice
Horní Bludovice Místní trvá trvá

Z56
Plocha obnovy - přestavba 
bývalého zemědělského areálu 
na plochu výroby

ÚPD
Horní 

Bludovice
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z57
Plocha obnovy - plocha přestavby 
určena pro bydlení

ÚPD
Horní 

Bludovice
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z71
Přestavba bývalé hospodářské 
budovy na bytový dům, ul. Obecní

ÚPD Albrechtice
Albrechtice u 

Českého Těšína
Místní trvá trvá

Z72
Přestavba plochy bývalého 
komerčního občanského 
vybavení na plochu BI

ÚPD
Horní 
Suchá

Horní Suchá Místní nový trvá

Z73
Přestavba části zahrádkářské 
osady na plochu SO

ÚPD
Horní 
Suchá

Horní Suchá Místní nový trvá

Z74
Přestavba plochy bývalé ubytovny 
na plochu VD

ÚPD
Horní 
Suchá

Horní Suchá Místní nový trvá

Z75
Plochy přestavby na Smíšené 
obytné - městské centrum SMC

ÚPD Havířov Havířov-město Místní nový trvá

Z76
Plochy přestavby na Občanské 
vybavení - sportovní a rekreační 
zařízení OS

ÚPD Havířov Havířov-město Místní nový trvá

Z77
Plochy přestavby na Občanské 
vybavení - veřejná infrastruktura 
OV

ÚPD Havířov Havířov-město Místní nový trvá

Z78
Plochy přestavby na Bydlení 
hromadné BH

ÚPD Havířov Havířov-město Místní nový trvá

Z80
Plochy přestavby na Smíšené 
výrobní VS

ÚPD Havířov Havířov-město Místní nový trvá

Z81
Plochy přestavby na Smíšené 
specifické SX

ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní nový trvá

Z82
Plochy přestavby na Výroba a 
skladování - lehký průmysl VL

ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní nový trvá

Z83
Plochy přestavby na Smíšené 
výrobní VS

ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní nový trvá

Z84
Plochy přestavby na Bydlení 
individuální BI

ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní nový trvá

Z85
Plochy přestavby na Občanské 
vybavení - hřbitov OH

ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní nový trvá

Z86
Plochy přestavby na Občanské 
vybavení - komerční zařízení OK

ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní nový trvá

Z87
Plochy přestavby na Výroba a 
skladování - těžký průmysl VT

ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní nový trvá

Z89
Plochy přestavby na Smíšené 
výrobní VS

ÚPD Havířov Bludovice Místní nový trvá

Z90
Plochy přestavby na Občanské 
vybavení - komerční zařízení OK

ÚPD Havířov Bludovice Místní nový trvá

Z91 Plochy přestavby na Občanské ÚPD Havířov Šumbark místní nový trvá
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu
Stav 2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

vybavení - hřbitov OH

Z92
Plochy přestavby na Smíšené 
výrobní VS

ÚPD Havířov Šumbark místní nový trvá

Z58
Zastavitelná plocha o celkové 
výměře 76,38 ha (z ÚPD 
Albrechtice)

ÚPD Albrechtice
Albrechtice u 

Českého Těšína
Místní trvá trvá

Z59
Zastavitelná plocha o celkové 
výměře 362 ha (z ÚPD Havířov)

ÚPD Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-
město, 

Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní nový trvá

Z60
Zastavitelná plocha o celkové 
výměře 111,4 ha (z ÚPD Horní 
Bludovice)

ÚPD
Horní 

Bludovice

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z61
Zastavitelná plocha o celkové 
výměře 204,7 ha (z ÚPD Horní 
Suchá)

ÚPD
Horní 
Suchá

Horní Suchá Místní nový trvá

Z62
Zastavitelná plocha o celkové 
výměře 169,7 ha (z ÚPD Těrlicko)

ÚPD Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá

přehodno
ceno -
změna 
č.3 ÚP

Z63
Ochranná pásma hřbitovů v obci 
Horní Bludovice

podle 
zákona

Horní 
Bludovice

Horní Bludovice, 
Prostřední 
Bludovice

Místní trvá trvá

Z127
Ochranná pásma hřbitovů v obci 
Horní Suchá

podle 
zákona

Horní 
Suchá

Horní Suchá Místní nový trvá

Z128
Ochranná pásma hřbitovů v obci 
Těrlicko

podle 
zákona

Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní trvá trvá

Z129
Ochranná pásma hřbitovů v 
Havířově

podle 
zákona

Havířov

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-
město, 

Prostřední 
Suchá, Šumbark

Místní nový trvá

Z130
Ochranná pásma hřbitovů v obci 
Albrechtice

podle 
zákona

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého Těšína
Místní trvá trvá

Z131
Nemovitá kulturní památka (návrh 
na vyhlášení památky)

obec 
Těrlicko

Těrlicko
Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko

Místní trvá trvá

Z132
Nemovitá kulturní památka (návrh 
na vyhlášení památky)

obec 
Havířov

Havířov Bludovice Místní nový trvá

Z134 Chodníky
obec 

Těrlicko
Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko

Místní nový

přehodno
ceno -

nesledov
áno

Z135 Tělocvična
obec 

Těrlicko
Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový

přehodno
ceno -

nesledov
áno

Z136
Důležité záměry pro město v 
letech 2012-2015

MMH, OIV Havířov

Bludovice, 
Havířov-město, 

Prostřední 
Suchá, Dolní 

Suchá

Místní nový

přehodno
ceno -

nesledov
áno

Z137
Záměr projektů na území města 
Havířova – Dukla, Skleníky, 
František II.

Asental 
Group

Havířov
Prostřední 

Suchá, Dolní 
Suchá

Nadmístní nový trvá

Z155 Pozemkové úpravy
Pozemkový 
úřad Opava

Albrechtice
Albrechtice u 

Českého Těšína
Místní trvá

ukončeno 
-

vypuštěn
o ze 

sledování
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Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu
Stav 2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. ú.

Z156
Výstavba závodu lehkého
průmyslu

Asental 
Land

Havířov
Prostřední 

Suchá, Dolní 
Suchá

Nadmístní nový

realizová
no -

nesledov
áno

Z160
Přestavba plochy na smíšené 
obytné

ÚPD Těrlicko Horní Těrlicko Místní - nový

Z161
Přestavba plochy na smíšené 
obytné venkovské

ÚPD Těrlicko Horní Těrlicko Místní - nový

Z162
Přestavba plochy na smíšené 
obytné venkovské

ÚPD Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

Místní - nový

Z163
Zastavitelná plocha o celkové 
výměře 186,2 ha (z ÚPD Těrlicko)

ÚPD Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní - nový

Z168
Nová budova základní devítileté 
školy a mateřské školy

obec Horní 
Bludovice

Horní 
Bludovice

Horní Bludovice Místní xxxx nový

Z170 Pozemkové úpravy

Pozemkový 
úřad 

Frýdek-
Místek

Těrlicko
Hradiště pod 
Babí horou

Místní - nový

Z171 Energetické centrum Horní Suchá
MMH, 
OSRM

Horní 
Suchá

Horní Suchá Místní - nový

Z172 Důležité záměry pro město
MMH, 
OSRM

Havířov
Bludovice, 

Havířov-město, 
Šumbark

Místní - nový

Z175 Důležité záměry pro obec Těrlicko
Obec 

Těrlicko
Těrlicko

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod 
Babí horou

Místní - nový

Ostatní	záměry
Označení 
záměru 

ve 
výkresu

Název
Záměry dle 

zdroje

Lokalizace Záměry 
dle 

významu
Stav 2014

Stav 
2016Dotčené 

obce
Dotčená k. 

ú.

Z64 Asanační stavby v realizaci OKD a.s. Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá

Z65
Rekultivace Carbol (Rekultivace 
odkalovací nádrže Carbol 1)

AWT 
Rekultivace

Havířov Dolní Suchá Místní trvá

trvá -
částečně 

v 
realizaci

Z66
Rekultivace Kašpárkovice (úprava 
území zemníku Kašpárkovice)

AWT 
Rekultivace

Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá

Z164
Rekultivace Kašpárkovice (odlišně 
od AWT)

ČEZ 
Energetické 

produkty
Havířov Dolní Suchá Místní -

nový -
částečně 

v 
realizaci
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5. POPIS	 POUŽITÉ	 METODIKY	 OD	 SPOL.	 PROCES	 – CENTRUM	 PRO	
ROZVOJ	OBCÍ A	REGIONŮ,	S.R.O.

Rozbor udržitelného rozvoje území (dále jen RURÚ) je zpracováván a aktualizován na 
základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon) a prováděcích předpisů. Problematika udržitelného rozvoje 
je členěna do tematických oblastí, které jsou vymezené vyhláškou č. 500/2006 Sb. 
a reprezentují tři základní pilíře udržitelného rozvoje, tj. environmentální, sociální a 
ekonomický.

RURÚ není pouze naplněním povinnosti plynoucí z legislativy, ale také důležitým podkladem 
pro plánování rozvoje území. Umožňuje prosazovat principy udržitelného rozvoje do procesu 
územně plánovací činnosti. Vzhledem k zákonem stanovené periodicitě jeho aktualizací lze 
RURÚ využít jako východisko pro aktualizaci výše zmíněných strategických dokumentů 
měst/regionů.

Zprůhledněním sociodemografického a hospodářského pilíře, které poskytnou podklad pro 
RURÚ a aktualizaci územně analytických podkladů (dále jen ÚAP), dojde ke 
konstruktivnímu a aktuálnímu vyhodnocení stávající situace pomocí SWOT analýz (tj. silné 
stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby), a tím i vytvoření reálné možnosti, resp. cesty 
k udržitelnému rozvoji daného území.

Při hodnocení jednotlivých témat je využita certifikovaná metodika1 vyhodnocení vlivů 
PÚR a ÚPD na udržitelný rozvoj území, jejíž součástí je také metodika zpracování RURÚ 
(včetně vyhodnocení vyváženosti a definování problémů k řešení v ÚPD). Metodika vychází 
z Hruškovy metody, prostřednictvím které byla zpracována již 2. a 3. aktualizace ÚAP ORP 
Havířov. Je postavena na multikriteriální analýze zohledňující podmíněnost v území a 
zároveň je doplněna o sociální rozměr. Metodika umožňuje kombinovat kvantitativní přístup 
založený na specifických indikátorech kalibrovaných na regionální úroveň2 s kvalitativním 
přístupem založeným na expertní znalosti. Výsledky pro jednotlivé obce jsou vizualizovány 
prostřednictvím jednoduchých paprskovitých grafů (nazývaných Améba či Drážďanská 
hvězda).

                                                

1 Přístup ke zpracování rozboru udržitelného rozvoje území jako součástí územně analytických podkladů vychází 

z certifikované metodiky (osvědčení vydáno 22. 10. 2013) zpracované pro potřeby Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR v rámci projektu Technologické agentury ČR č. TB010MMR028 s názvem Udržitelný rozvoj 
v územním plánování zpracovaného společnostmi PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 
Atelier T-plan, s.r.o.

2 Metodika je navržena tak, aby referenční úrovní pro území zpracovávaného ORP byla krajská úroveň. 

Vzhledem k tomu, že metodika je dobrovolná, ÚAP pro SO ORP jsou touto metodiku zpracovávány pouze 
tehdy, rozhodne-li se tak pořizovatel, nemá zpracovatel 3. úplně aktualizace ÚAP Havířov 2014 možnost 
použít jako referenční úroveň krajskou úroveň. Zpracovatel nemá k dispozici data za všechny použité 
indikátory na krajskou úroveň (zejm. za ty, jež je nutné získat z datových modelů jednotlivých ORP). Jako 
referenční úroveň tedy byla použitá úroveň průměru za SO ORP.
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6. METODIKA	UDRŽITELNÉHO	ROZVOJE	ÚZEMÍ

V této kapitole je uvedena metodika zpracování RURÚ, související legislativa, jsou 
vysvětleny postupové kroky zpracování RURÚ (včetně vyváženosti územních podmínek pro 
URÚ a definice problémů k řešení v ÚPD.

6.1. Metodika	zpracování	RURÚ	a	související	legislativa

Zde jsou kromě související legislativy uvedena další specifická východiska, na nichž jsou 
postaveny principy metodiky zpracování RURÚ.

6.1.1. Související	legislativa

Metodika pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) vychází ze zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „Stavební 
zákon“) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně 
plánovací dokumentaci v platném znění (dále jen „Vyhláška ÚAP“).

Cíle územního plánování v oblasti udržitelného rozvoje jsou v rámci tohoto dokumentu pojaty 
v souladu s ust. § 18 odst. 1 a 2 Stavebního zákona:

- Vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a 
soudržnost obyvatel v území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by 
ohrožoval podmínky života generací budoucích.

- Zajištění těchto předpokladů soustavným a komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tímto účelem sleduje společenský 
a hospodářský potenciál rozvoje.

-
K ustanovení odst. 1 je třeba upřesnit, že termín „příznivé podmínky“ (ve smyslu „kvalitní“) 
se vztahuje ke všem pilířům udržitelného rozvoje a je významově nadřazen „vyváženému 
vztahu“ těchto podmínek. Ust. §18 odst. 1 lze tedy výstižněji interpretovat jako „vytváření 
územních podmínek pro kvalitní životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost 
společenství obyvatel v území“.

Územně analytické podklady jsou dle Vyhlášky ÚAP rozdělené do dvou částí:
A. podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, které obsahují datový model a 

výkres hodnot území, zejména urbanistických a architektonických, výkres limitů 
využití území, výkres záměrů na provedení změn v území; podklady dále zahrnují 
údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území a další dostupné informace, 
například statistické údaje.

B. rozbor udržitelného rozvoje území, který Vyhláška ÚAP (§ 4 odst. 1), písm. b)) 
definuje následovně:
1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové 
prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a 
krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou 
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dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, 
rekreaci, hospodářské podmínky; závěrem těchto tematických zjištění a 
vyhodnocení udržitelného rozvoje území je vyhodnocení vyváženosti vztahu 
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel území,

2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující 
zejména požadavky na odstranění nebo omezení urbanistických, dopravních a 
hygienických závad, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střetů 
těchto záměrů s limity využití území, slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících 
s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.

Metodika dále vychází z metodického návodu k pořizování územně analytických 
podkladů a jejich aktualizací, který byl zveřejněn na stránkách Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR - http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-
rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-
planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/Standard-sledovanych-jevu-pro-uzemne-analyticke-
podklady-obci.

6.1.2. Východiska	metodiky

Při tvorbě metodiky řešitelský tým vycházel z těchto tezí:
1. Dekompozice složek území do témat a podtémat – vycházelo se z témat 

nadefinovaných v rámci § 4, odst. 1, písmeno b) Vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném 
znění, kde je uvedeno celkem 10 témat, jež byla následně rozdělením tématu Veřejné 
dopravní a technické infrastruktury na dvě témata a přidáním tématu Zájmy obrany a 
bezpečnosti území rozšířena na 12 témat. V rámci každého tématu byla nadefinována 
sada podtémat.

2. Proces operacionalizace – přiřazení indikátorů k jednotlivým podtématům. 
Referenční hladinou je hodnota daného indikátoru za celé území ORP. Všechny 
klíčové a sekundární indikátory vstupující do hodnocení jsou součástí podkladů pro 
RURÚ. Indikátory vycházejí z datového modelu a z dostupných veřejných databází 
ČSÚ, příp. z resortních databází (např. MPSV, MF).

3. Váhy podtémat na pilíře – metodika pracuje s přístupem, dle něhož nejsou přímo 
striktně nadefinovaná témata (příp. podtémata), kde by vstupovala do vyhodnocení 
vyváženosti územních podmínek za jednotlivé pilíře, avšak za každé podtéma je 
nadefinovaná váha (-1/0/+1), jakou dané podtéma ovlivňuje jednotlivé pilíře.

V příloze tohoto dokumentu je uvedena doprovodná tabulka k vyhodnocení vyváženosti 
územních podmínek URÚ. V tabulce je uveden seznam všech témat a podtémat a také 
indikátorů, jež byly pro vyhodnocení vyváženosti v SO ORP Havířov použity. Do tabulky je 
zapracován také „pomocný formulář“ pro ohodnocení expertem (popisy „nejhorší“ a „nejlepší 
situace“ v území) a jsou uvedeny váhy jednotlivých podtémat na pilíře, jak byly popsány 
výše.

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/3-Uzemne-planovaci-podklady-a-jejich-aktualizace/Standard-sledovanych-jevu-pro-uzemne-analyticke-podklady-obci
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Vztah ÚAP a ÚPD

Zdroj dat: PROCES

Hodnocení ÚPD z hlediska udržitelného rozvoje území

Zdroj dat: PROCES
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V dlouhodobém horizontu se vhodná regulace, optimální koncepce rozvoje a uspořádání 
území promítne v procesech a ve stavu udržitelného rozvoje dané územní jednotky. Pozitivní 
i negativní změny v ÚPD ovlivňují procesy, které se projeví v tématech (resp. podtématech) 
udržitelného rozvoje. Vizuálním výstupem za územní jednotku je paprskovitý graf, který 
znázorňuje vyváženost územních podmínek.

6.1.3. Přístup	ke	zpracování	RURÚ	na	úrovni	ORP

Přístup ke zpracování územně analytických podkladů na úrovni obce s rozšířenou působností 
a na úrovni kraje se v některých bodech liší. Na úrovni ORP vychází expert z dat a ze znalosti 
území, kterou je občas nutné rozšířit doplňkovými průzkumy. Výsledky expertního hodnocení 
jsou znázorněny formou hvězdicového grafu (améby) a kartogramů, které odpovídají 
vyhodnocení obcí v analyzovaném území.

6.2. Postup zpracování	RURÚ

Postup zpracování rozboru udržitelného rozvoje území dle výše zmíněné certifikované 
metodiky je založen na multikriteriálním přístupu, tzn. území je hodnoceno na základě dat 
za indikátory, hodnocení jednotlivých podtémat a témat je provedeno separátně a hodnocení 
vyváženosti územních podmínek za jednotlivé pilíře je následně přepočteno prostřednictvím 
sady vah těchto podtémat na pilíře (každé podtéma ovlivňuje různé pilíře jinou vahou).

Výstupem RURÚ jsou kartogramy za jednotlivé pilíře, celkový kartogram vyváženosti 
územních podmínek, hvězdicovité grafy za každou obec a výkres problémů k řešení 
v ÚPD.

6.2.1. Multikriteriální	vyhodnocení	udržitelného	rozvoje

Udržitelný rozvoj území je vysoce komplexní pojem, je nutné při jeho vyhodnocování využít 
multikriteriální analýzu, která je prováděna pomocí souboru definovaných podtémat. Stav 
území je hodnocen prostřednictvím indikátorů na sedmibodové škále <-3;+3>, u kterého lze 
využít z-skóre3 a pravidlo 3 sigma4.

                                                

3 Výpočet z-skóre:��� =
����̅

��
kde zxi je ohodnocení pilíře za počítanou obec, xi je vypočtená hodnota daného indikátoru, �̅ je 

průměr vůči němuž se hodnota porovnává (jedná se o průměr kraje, ve kterém je zkoumaná obec) a sx je směrodatná odchylka hodnot za 
všechny obce. Tyto výpočty je vhodné zautomatizovat v rámci šablon na krajské úrovni, jež budou distribuovány na úrovně nižší.
Srovnávací hladinou pro ohodnocení nadefinovaných indikátorů je průměr za vyšší územní jednotku. Způsob, kdy je použit pro vyhodnocení 
dat za indikátory krajský průměr, odbourává neskladebnost územně analytických podkladů obecní úrovně na krajskou úroveň. Z tohoto 
důvodu je nutné vytvoření datové matice na úrovni vyšší, než je sledovaná územní jednotka.

4 Provázání pravidla 3 sigma a z-skóre: Pro vyhodnocování indikátorů na úrovni obce je vhodné normování dat za vyšší 

územní jednotku prostřednictvím z-skóre (střední hodnota vyšší územní jednotky je rovna 0 a směrodatnou odchylkou je 1). 

V případě normality rozložení dat platí pravidlo 3 sigma, tj. 99,6 % hodnot se vyskytuje v rozmezí ±3 sigma, tedy ±3 

směrodatné odchylky od střední hodnoty. Využitím tohoto pravidla můžeme následně data jednoduše ohodnotit na škále   

<-3;+3>, neboť převážná většina hodnot je v tomto intervalu.
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Vysvětlení pravidla 3 sigma

Zdroj dat: PROCES

Krajní hodnoty umožňují vyjádření extrémních hodnot v území. U jednotlivých podtémat jsou 
verbálně vyjádřeny krajní hodnoty popisem nejhoršího a nejlepšího stavu, tj. metoda 
sémantického diferenciálu5 (viz komplexní tabulka k ohodnocení podtémat udržitelného 
rozvoje v příloze).

Podtémata jsou hodnocena na základě indikátorů. Indikátor je základní číselný ukazatel, 
který charakterizuje stav/vývoj dané složky udržitelného rozvoje. Pomocí indikátorů lze 
jednoduše a srozumitelně prezentovat i složité komplexní jevy bez užití náročných 
statistických metod či popisů vazeb a vzájemných souvislostí. V metodice je používána sada 
indikátorů:

- klíčové indikátory – poskytují jednoznačné informace o zásadních procesech 
v území,

- sekundární indikátory – podpůrné indikátory vypovídající o dalších jevech v území,

Finální hodnocení provádí expert, který zohledňuje širší souvislosti a specifičnost území. 
Role experta je v procesu hodnocení územních podmínek nezastupitelná, nelze použít 
technokratický postup založený pouze na indikátorech. Expertem je odborník, jenž má 
znalost o území, je schopen koncepčního přístupu a interpretace vyhodnocení dat. Celý proces 
je znázorněn v následujícím schématu.

                                                
5 Osgood, C.E., Suci, G., & Tannenbaum, P. (1957) The measurement of meaning. Urbana, IL: University of Illinois Press.
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Multikriteriální vyhodnocování udržitelného rozvoje

Zdroj dat: PROCES

6.2.2. Vyváženost	územních	jednotek

Nejnižší analytickou jednotkou je obec (na úrovni kraje i SO ORP), ke které jsou vztaženy 
všechny indikátory a hodnocení podtémat. Udržitelný rozvoj na úrovni obce je hodnocen na 
základě témat a je znázorněn paprskovitým grafem (améba). Vyváženost vztahu územních 
podmínek na úrovni SO ORP a kraje vychází z hodnocení podtémat a je znázorněna třemi 
kartogramy dle pilířů.

Postup od ohodnocených podtémat po ohodnocení témat a vyváženosti pilířů
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Celý postup je znázorněn na následujícím schématu, kde jsou rozděleny jednotlivé kroky do 
fází zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, rozboru udržitelného 
rozvoje území a zpracování výstupů (Améby za jednotlivé obce, kartogramy za 
environmentální, sociální a ekonomický pilíř). Níže pod schématem jsou jednotlivé kroky 
stručně charakterizovány.

Postup zpracování RURÚ

Zdroj dat: PROCES, Atelier T-plan

Postupové kroky:
► P1: Převzetí klíčových a sekundárních indikátorů z metodiky, nadefinování 

specifických indikátorů – v případě existence indikátorů specifických v daném území 
(např. pokud jsou k dispozici data o poddolovaných územích, existenci vodní cesty) 
mohou být rovněž zařazeny mezi indikátory.

► P2: Naplnění indikátorů daty – indikátory nadefinované za jednotlivá témata (resp. 
podtémata) je nutné naplnit daty z datových zdrojů (např. datový model ÚAP, ČSÚ, 
ŘSD) – viz podklady pro RURÚ.

► R1: Vyhodnocení udržitelného rozvoje území (dle témat a podtémat) – v této fázi 
je nutné hodnoty všech indikátorů v jednotlivých obcích ohodnotit na škále <-3;+3>. 
Matematickým přepočtem se datům vypočítá charakteristika z-skóre, čímž se pro 
každý indikátor získá ohodnocení na škále <-3;+3>.

► R2: Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje 
území (dle pilířů) – z ohodnocení jednotlivých indikátorů je nutné získat hodnocení 
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všech podtémat nadefinovaných v rámci témat a na základě sady vah (viz tabulka 
v příloze), které rozliší rozdílný vliv podtémat na jednotlivé pilíře, je proveden 
prostřednictvím váženého průměru přepočten ohodnocení podtémat na každý pilíř 
udržitelného rozvoje.

► R3: SWOT analýza za témata – za všechna témata udržitelného rozvoje území je 
zpracovaná analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb celkově za 
celé území SO ORP i specificky za jednotlivé obce.

► R4: Vyváženost témat na základě ohodnocených podtémat – na základě všech 
ohodnocených indikátorů (zejm. klíčových, které vstupují do výpočtu průměrného 
hodnocení, a sekundárních, které tvoří stěžejní podklad pro expertní ohodnocení), 
které jsou nadefinované v rámci všech podtémat daného tématu, je vypočítána 
vyváženost témat ve všech obcích v území.

Vyváženost	pilířů
Vyváženost pilířů udržitelného rozvoje v obcích sledovaného území je vizualizována 
pomocí sady tří kartogramů za každý pilíř (environmentální, ekonomický a sociální) 
zvlášť. V každém kartogramu je znázorněno pomocí sedmistupňové barevné škály 
vyhodnocení územních podmínek za jednotlivé pilíře (územní podmínky pro příznivé životní 
prostředí; územní podmínky pro hospodářský rozvoj a územní podmínky pro soudržnost 
společenství obyvatel).
Pozn.: V případě, že území nedosáhne nejhoršího nebo nejlepšího ohodnocení, tzn. -3, +3, nemusí být zobrazeno 
v kartogramu všech sedm stupňů barevné škály.

Vyváženost	témat
Vyváženost témat udržitelného rozvoje je znázorněno za každou obec zvlášť 
hvězdicovitým grafem (améba). Graf znázorňuje stav daného tématu v obci a také vztah 
jednotlivých témat – čím dále je vrchol grafu od jeho středu, tím je stav v dané obci 
příznivější a naopak (z grafu se tedy dají identifikovat témata s dobrým, resp. špatným stavem 
v dané obci).

Paprskovitý graf (améba) pro vizualizaci vyváženosti územních podmínek jednotlivých území 
(kraj/ORP)

Zdroj dat: PROCES

Vysvětlivky: 1 – Reliéf, horninové prostředí a geologie, 2 – Vodní režim, 3 – Hygiena životního prostředí, 4 –

Ochrana přírody a krajiny, 5 – Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 6 – Technická 

infrastruktura, 7 – Dopravní infrastruktura, 8 – Sociodemografické podmínky, 9 – Bydlení, 10 – Rekreace, 11 –

Hospodářské podmínky, 12 – Zájmy ochrany a bezpečnosti území
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6.2.3. Vyhodnocení	územních	podmínek	pro	udržitelný	rozvoj	území

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 
(+/-) se za každou obec zaznamená do tabulky, ve které se určí vyváženost vztahu územních 
podmínek pro udržitelný rozvoj území jako souhrn hodnocení územních podmínek za 
jednotlivé pilíře (environmentální, hospodářský a sociální) udržitelného rozvoje území. Na 
základě kombinace vyhodnocení územních podmínek se každá obec zařadí do jedné z osmi 
kategorií vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území. Možné 
kombinace jsou uvedeny v následující tabulce: Podle uvedené tabulky je vyhodnocení 
vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území za jednotlivé obce znázorněn
v kartogramu, který vizualizuje vztah území obcí v rámci SO ORP podle vyhodnocení 
vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území. V kartogramu se užijí tabulkou 
doporučené barvy, viz níže:

Kategorie 
zařazení obce

Územní podmínky

Vyváženost vztahu 
územních podmínek pro 
udržitelný rozvoj území

Vyjádření v 
kartogramu

pro příznivé 
životní 

prostředí

pro 
hospodářský 

rozvoj

pro soudržnost 
společenství 

obyvatel území

Z H S dobrý stav špatný stav

1 + + + Z, H, S žádné

2a + + - Z, H S S

2b + - + Z, S H H

2c - + + H, S Z Z

3a + - - Z H, S H, S

3b - + - H Z, S Z, S

3c - - + S Z, H Z, H

4 - - - žádné Z, H, S Z, H, S

Legenda: + dobrý stav - špatný stav

6.2.4. Metodika	pro	SWOT	analýzu

Při vyhodnocování stavu jednotlivých témat je použito SWOT analýzy (tj. silné stránky, slabé 
stránky, příležitosti, hrozby), přičemž za silné a slabé stránky jsou považovány vnitřní 
vlastnosti území, příležitosti a hrozby jsou dány vnějšími vlivy na území. Výroky SWOT by 
především u silných a slabých stránek měly být konkrétní, tzn. vyjmenovat obce, kterých se 
výrok týká. Je využito postupu, kdy jsou výroky SWOT z RURÚ zpracovaného v rámci 
předchozí aktualizace ÚAP a tyto výroky jsou aktualizovány (vypuštěny neaktuální a 
doplněny nově vzniklé).

SWOT analýza je součástí Zjištění a vyhodnocení URÚ, tedy podklad pro vyhodnocení 
územních podmínek URÚ. Metodika pro zpracování SWOT analýz je uvedena na tomto místě 
z důvodu toho, že součástí problémů k řešení jsou také požadavky na odstranění slabých 
stránek, hrozeb a rizik souvisejících s nevyvážeností územních podmínek URÚ, které jsou 
identifikovány také prostřednictvím SWOT analýz.
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Na základě dílčích analýz je provedena celková SWOT analýza území, která bude podkladem 
pro formulaci:

- základních limitů a dlouhodobých cílů vyváženého vývoje území,

- významných deficitů, rizik a trendů očekávaného vývoje území,

- variant či alternativ rozvoje správního území,

- variant či alternativ řešení územních střetů zjištěných v celkové SWOT analýze,

- závěrů rozboru udržitelného rozvoje SO ORP Havířov,

- problémů určených k řešení v Politice územního rozvoje,

- problémů určených k řešení v zásadách územního rozvoje,

- problémů určených k řešení v územních plánech,

- problémů určených k řešení v regulačních plánech,

- indikátorů trvale udržitelného rozvoje vztahujících se k posuzovanému území 

k omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, které vyplývají z 

právních předpisů nebo z vlastností území, zjištěných při vyhodnocování udržitelného 

rozvoje území.

-

Kromě celkové SWOT analýzy území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností 
jsou zpracovány i tematické SWOT analýzy jednotlivých obcí spadajících do SO ORP.

6.2.5. Metodika	aktualizace	závad,	střetů	a	problémů	jejich	značení

Závady	a	střety
Konkrétní závady a střety jsou v problémovém výkresu označeny kódem, který je sestaven 
pomocí kombinací zkratek:
UZ Urbanistické závady
DZ Dopravní závady
TZ Technické závady
EZ Environmentální závady
HZ Hygienické závady
sZL Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území
sZZ Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území
RHP Reliéf a horninové prostředí
VD Vodní režim
HŽP Hygiena životního prostředí
OPK Ochrana přírody a krajiny
ZPFaPUPFL Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
TI Technická infrastruktura
DI Dopravní infrastruktura
SD Socio-demografické podmínky
B Bydlení
R Rekreace
HP Hospodářské podmínky

Problémy
Kód _DnMNS_ například značí, že v dané obci je vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti 
(označeno zkratkou Dn), pokles počtu pracovních míst (označeno zkratkou M), vysoká míra 
nezaměstnanosti (označeno zkratkou N) a stárne zde populace (označeno zkratkou S).
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Seznam kódů:
A Nízká míra podnikatelské aktivity
Č Absence ČOV
Dop Nadměrná hlučnost a prašnost silnic
Dn Vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti
Kdt Nutnost koordinace při upřesnění vymezení záměrů dopravní a technické 
infrastruktury
N Vysoká míra nezaměstnanosti
Nk Nedostatečné napojení obyvatelstva na kanalizaci
M Pokles počtu pracovních míst
S Stárnutí obyvatelstva
Rp Nedostatečné využití rekreačního potenciálu

Aktualizace	problémů	k	řešení
Problémy musí být formulovány konkrétně. Při úplné aktualizaci ÚAP se vychází
z problémů, které byly identifikovány v předchozím pořízení ÚAP nebo v předchozích 
aktualizacích. Tyto problémy jsou porovnány s problémy, které byly identifikovány 
v probíhající úplné aktualizaci. V rámci aktualizace ÚAP je stěžejní soustředit se na 
následující typy problémů: 
► Problémy, které přetrvávají z předchozího období. 

► Problémy nově zjištěné v rámci aktualizace.
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SEZNAM	ZKRATEK

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČOV Čistírna odpadních vod
ČR Česká republika 
ČS Čerpací stanice
ČSÚ Český statistický úřad
DN Jmenovitý vnitřní průměr potrubí
EVL Evropsky významná lokalita 
GIS Geografický informační systém
ha hektar
CHKO Chráněná krajinná oblast
KES Koeficient ekologické stability 
K.Ú. Katastrální území
MHD Městská hromadná doprava
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MZCHÚ Maloplošně zvláště chráněná území 
MSK Moravskoslezský kraj
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NATURA Soustava chráněných území a stanovišť evropského významu 
OB Rozvojová oblast republikového významu
OKD Ostravsko-karvinské doly
OOV Ostravský oblastní vodovod
OP Ochranné pásmo
OS Rozvojová osa republikového významu
ORP Obec s rozšířenou působností 
PP Přírodní památka 
PUPFL Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR Politika územního rozvoje
RBC Regionální biocentrum 
RBK Regionální biokoridor 
RURÚ Rozbor udržitelného rozvoje území 
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SCZT Soustava centrálního zásobování teplem
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů
SmVaK Severomoravské vodárny a kanalizace
SOB Specifická oblast republikového významu
SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností
STL Středotlaký plynovod
ÚAP Územně analytické podklady
ÚP Územní plán
ÚHÚL Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
ÚPD Územně plánovací dokumentace
URÚ Udržitelný rozbor území
ÚSES Územní systém ekologické stability
VN
VVN

Vysoké napětí
Velmi vysoké napětí

VTL Vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa)
VVTL Velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa)
ZPF Zemědělský půdní fond
ZÚR Zásady územního rozvoje
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PŘÍLOHY

Příloha	A:	Začlenění	sledovaných	jevů	z podkladů	pro	rozbor	udržitelného	rozvoje	
území	do	tematických	okruhů	analýzy	SWOT

Horninové prostředí a geologie
A057 dobývací prostor
A058 chráněné ložiskové území
A059 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
A060 ložisko nerostných surovin
A061 poddolované území
A062 sesuvné území a území jiných geologických rizik
A063 staré důlní dílo
A066 odval, výsypka, odkaliště, halda
Vodní režim
A044 vodní zdroj podzemní, povrchové vody; včetně ochranných pásem
A045 chráněná oblast přirozené akumulace vod
A046 zranitelná oblast
A047 vodní útvar povrchových, podzemních vod
A048 vodní nádrž
A049 povodí vodního toku, rozvodnice
A050 záplavové území
A051 aktivní zóna záplavového území
A052 území určené k rozlivům povodní
A053 území zvláštní povodně pod vodním dílem
A054 objekt/zařízení protipovodňové ochrany
A055 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody; včetně ochranných pásem
A056 lázeňské místo; vnitřní, vnější území lázeňského místa
Hygiena životního prostředí
A064 staré zátěže území a kontaminované plochy
A065 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
A066 odval, výsypka, odkaliště, halda
A084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými 
látkami
A085 skládka včetně ochranného pásma
A086 spalovna včetně ochranného pásma
A087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma
Ochrana přírody a krajiny
A017 oblast krajinného rázu a její charakteristika
A018 místo krajinného rázu a jeho charakteristika
A019 místo významné události
A020 významný vyhlídkový bod
A021 územní systém ekologické stability
A022 registrovaný významný krajinný prvek, pokud není vyjádřen jinou položkou
A023 významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou
A024 přechodně chráněná plocha
A025 národní park včetně zón a ochranného pásma
A026 chráněná krajinná oblast včetně zón
A027 národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
A028 přírodní rezervace včetně ochranného pásma
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A029 národní přírodní památka včetně ochranného pásma
A030 přírodní park
A031 přírodní památka včetně ochranného pásma
A032 památný strom včetně ochranného pásma
A033 biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
A034 NATURA – evropsky významná lokalita
A035 NATURA – ptačí oblast
A036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
A037 lesy ochranné
A038 lesy zvláštního určení
A039 lesy hospodářské
A040 vzdálenost 50 m od okraje lesa
A041 bonitovaná půdně ekologická jednotka
A042 hranice biochor
A043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
Veřejná dopravní a technická infrastruktura
Dopravní infrastruktura
A088 dálnice včetně ochranného pásma
A089 rychlostní komunikace včetně ochranného pásma
A090 silnice I. třídy včetně ochranného pásma
A091 silnice II. třídy včetně ochranného pásma
A092 silnice III. třídy včetně ochranného pásma
A093 místní a účelové komunikace
A094 železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma
A095 železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
A096 koridor vysokorychlostní železniční trati
A097 vlečka včetně ochranného pásma
A098 lanová dráha včetně ochranného pásma
A099 speciální dráha včetně ochranného pásma
A100 tramvajová dráha včetně ochranného pásma
A101 trolejbusová dráha včetně ochranného pásma
A102 letiště včetně ochranných pásem
A103 letecká stavba včetně ochranných pásem
A104 vodní cesta
A105 hraniční přechod
A106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická trasa
Technická infrastruktura
A067 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
A068 vodovodní síť včetně ochranného pásma
A069 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma
A070 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
A071 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma
A072 elektrická stanice včetně ochranného pásma
A073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
A074 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
A075 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
A076 technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma
A077 ropovod včetně ochranného pásma
A078 produktovod včetně ochranného pásma
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A079 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma
A080 teplovod včetně ochranného pásma
A081 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
A082 komunikační vedení včetně ochranného pásma
A083 jaderné zařízení
A107 objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma
A110 objekt civilní ochrany
A111 objekt požární ochrany
A112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky
A113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria
A114 jiná ochranná pásma
A115 ostatní veřejná infrastruktura
Sociodemografické podmínky
Bydlení
A003 plochy občanského vybavení
A116 počet dokončených bytů k 31.12. každého roku
A119 další dostupné informace, např. průměrná cena stavebního pozemku v členění podle 
katastrálních
území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území
Rekreace
Údaje o území a informace získané průzkumem 
Hospodářské podmínky
A002 plochy výroby
A004 plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
A119 další dostupné informace, například průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění 
podle katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních 
území
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Příloha	B:	Komplexní	tabulka	k vyhodnocení	vyváženosti	URÚ

Obsahem této přílohy je komplexní tabulka k ohodnocení podtémat udržitelného rozvoje, jež přehledným způsobem vizualizuje dekompozici témat na podtémata, 
nadefinované indikátory (klíčové a sekundární) v rámci podtémat, způsob hodnocení stavu jednotlivých podtémat (princip nejhorší/nejlepší situace) a váhy jednotlivých 
podtémat na pilíře udržitelného rozvoje území. První část této podkapitoly slouží jako uvedení k finální tabulce včetně charakteristiky vztahu mezi podtématy a pilíři.

Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

R
e

li
é

f,
 h

o
rn

in
o

v
é

 p
ro

s
tř

e
d

í 
a

 
g

e
o

lo
g

ie

Geologické 
podmínky pro 

umisťování 
staveb a ostatní 
geologická rizika

HG1
Existence 
poddolovaných 
území

Nepříznivá morfologie a 
nestabilní, horninové 
prostředí (četnost, rozsah 
ploch nebo rozmístění 
svahových deformací, důlních 
děl nebo důlních vlivů), 
případně výskyt dalších 
geologických rizik.

Příznivá morfologie, stabilní 
horninové prostředí, bez 
výskytu dalších geologických 
rizik.

+1 0 +1

Těžba 
nerostných 

surovin 
HG2

Existence 
dobývacích 
prostor

Existence 
chráněných 
ložiskových území
Existence ložisek 
nerostných surovin

Bez výskytu těžených ložisek 
(těžených dobývacích 
prostor).

Aktivní těžba nerostných 
surovin v území. Četnost a 
rozsah nebo prostorová 
dispozice dobývacích prostor 
zásadním způsobem narušují 
ostatní funkce území nebo 
vylučují vymezení ploch a 
koridorů pro umístění staveb.

-1 -1 +1

V
o

d
n

í 
re

ži
m

Hydrologické a 
hydrogeologické 

poměry
V1

Existence 
povrchových a 
podzemních 
vodních zdrojů, 
včetně 
ochranných 
pásem
Vodní nádrž

Existence 
CHOPAV
Zranitelnost oblasti
Existence 
přírodních léčivých 
zdrojů a zdrojů 
minerálních vod, 
včetně ochranných 
pásem

Záporná vodní bilance. 
Podprůměrný úhrn srážek, 
bez výskytu nebo jen 
minimální zastoupení vodních 
ploch, časté a opakované 
poklesy průtoků pod hranice 
Q355.
Nadměrné odběry 
povrchových vod (nad rámec 
přirozené vodnosti toků). 

Vyrovnaná vodní bilance. 
Neovlivněný přírodní úhrn 
srážek a režim odtoku. Podíl 
vodních ploch odpovídající 
přírodním podmínkám daného 
území. Zabezpečené průtoky 
nad úroveň Q355 pro 
zachování základních 
biologických procesů.
Odběry vod odpovídající 

+1 0 +1
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Nadměrné znečištění toků 
(IV. a V. tř. jakosti), vč. 
eutrofizace.
Necitlivé odvodnění půd, 
vysoké plošné znečištění ze 
zemědělských zdrojů 
(zranitelná oblast – podle 
Nařízení vlády č. 262/2012 
Sb.).
Vysoká zranitelnost svrchního 
kolektoru podzemní vody. 
Nadměrný odběr podzemních 
vod (nad rámce přirozeného 
doplňování zásob).

přirozené vodnosti toků. 
Kontrolované a 
minimalizované znečištění 
vod. Jakost vody v I. a II. a 
pouze přechodně ve III. třídě 
znečištění.
Nízká zranitelnost svrchního 
kolektoru, vyvážený stav 
odběrů a přirozeného 
doplňování zásob 
podzemních vod. 
Kontrolované a 
minimalizované plošné i 
bodové zdroje znečištění ze 
zemědělských zdrojů (dle 
Nařízení vlády č. 262/2012 
Sb.)

Vodní zdroje -
jejich význam a 

ochrana
V2

Existence 
povrchových a 
podzemních 
vodních zdrojů, 
včetně 
ochranných 
pásem
Existence 
přírodních 
léčivých zdrojů 
a zdrojů 
minerálních 
vod, včetně 
ochranných 
pásem

Nedostatek dostupných 
zdrojů pitné vody. Ohrožení 
jejího množství nebo jakosti. 
Nedostatečná ochrana 
vodních zdrojů vymezením 
ochranných pásem nebo 
zabezpečením stanovených 
podmínek ochrany (společně 
s omezenou nebo nulovou 
dostupností vodovodů pro 
veřejnou potřebu).

Dostupné zdroje pitné vody 
vyhovující vydatnosti a 
jakosti. Dostatečná ochrana 
vodních zdrojů vymezením 
ochranných pásem a 
zabezpečením stanovených 
podmínek ochrany 
(alternativně k snadné 
dostupnosti vodovodů pro 
veřejnou potřebu se stabilní 
dodávkou pitné vody v 
dostatečném množství).

+1 +1 +1
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Záplavová území V3

Záplavová 
území

Existence 
aktivních zón 
záplavových 

území
Území určená 

k rozlivu 
povodní

Území zvláštní 
povodně pod 
vodním dílem

Existence 
objektu/zařízení 
protipovodňové 

ochrany

Vodní nádrž

Vysoký podíl zastavěných a 
zastavitelných ploch v 
záplavových územích, 
zejména v jejich aktivních 
zónách. Rozsah záplavových 
území neumožňuje vymezení 
ploch nebo koridorů pro 
umístění staveb.
Absence nebo obtížná 
proveditelnost ochranných 
protipovodňových opatření.

Bez výskytu zastavěných a 
zastavitelných ploch v 
záplavových územích.
Rozsah záplavových území 
výrazně neomezuje vymezení 
ploch nebo koridorů pro 
umístění staveb.
Vyhovující nebo snadno 
proveditelná ochranná 
protipovodňová opatření.

0 +1 +1

Témata Podtéma Zkratka

Indikátory
Nejhorší situace
(ohodnocení -3)

Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

H
y

g
ie

n
a

 
ži

v
o

tn
íh

o
 

p
ro

s
tř

e
d

í

Kvalita ovzduší HŽP1
Oblast se zhoršenou 
kvalitou ovzduší

Výskyt oblasti s 
překračováním imisních 
limitů pro ochranu zdraví 
lidí a pro ochranu 
ekosystému a vegetace.
Výskyt významných zdrojů 
emisí znečišťujících látek 
(vč. lokálních zdrojů).

V území nejsou oblasti s 
překračováním imisních 
limitů 

+1 0 0
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Témata Podtéma Zkratka

Indikátory
Nejhorší situace
(ohodnocení -3)

Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Staré zátěže, 
odpady a 
odpadové 

hospodářství, 
brownfields

HŽP2

Zasažení starými 
zátěžemi území a 
kontaminací ploch
Existence odvalů, 
výsypek, odkališť a 
hald 
Existence skládek, 
včetně ochranného 
pásma

Vysoká četnost starých 
ekologických zátěží, 
zejména v blízkosti 
obytných nebo rekreačních 
územ; rozsah kontaminace, 
druh a míra koncentrace 
kontaminantů ve složkách 
ŽP nejsou známy.
Vysoká četnost nebo 
rozsah brownfields  bez 
stanoveného postupu 
revitalizace, zejména v 
zastavěném území sídel 
nebo v jejich těsné 
blízkosti.
Území bez funkčního 
systému nezávadného 
zneškodňování odpadů.

Bez výskytu starých 
ekologických zátěží a 
brownfields.
Funkční systém 
nezávadného 
zneškodňování odpadů.

+1 0 0

Hluková zátěž HŽP3
Zátěž území 
dopravou

Překračování mezních 
hladin hluku dle 
strategického hlukového 
mapování, popřípadě i 
platných limitů dle české 
legislativy (v závislosti na 
dostupnosti podkladů).
Výskyt významných zdrojů 
hluku v blízkosti zástavby 
(dálnice, kapacitní silnice, 
železniční koridory, velká 
letiště, průmyslové zdroje) 
bez dostatečných 
protihlukových opatření. 
Vysoký podíl populace 

Hladiny hluku splňují 
limity, resp. nepřekračují 
mezní hodnoty (v případě 
použití strategických 
hlukových map).
Území bez výskytu 
významných zdrojů hluku 
v blízkosti zástavby 
(dálnice, kapacitní 
silnice, železniční 
koridory, velká letiště, 
průmyslové zdroje), 
popřípadě se zdroji hluku 
ošetřenými pomocí 
dostatečných 

+1 +1 0



178

Témata Podtéma Zkratka

Indikátory
Nejhorší situace
(ohodnocení -3)

Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

zasažený zvýšeným 
hlukem (nad úrovní limitů či 
mezních hodnot).

protihlukových opatření.
Nulový či minimální podíl 
populace zasažený 
zvýšeným hlukem (nad 
úrovní limitů či mezních 
hodnot.

Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

O
c

h
ra

n
a

 p
ří

ro
d

y
 a

 k
ra

ji
n

y

Krajina OPK1

Existence přírodní 
památky, včetně 
ochranného 
pásma
Zastavěné plochy

Monotónní krajina s 
rozsáhlými nečleněnými 
bloky orné půdy bez lesních 
porostů a prvků nelesní 
zeleně, výrazně 
fragmentovaná pouze 
liniovými stavbami s 
výrazným bariérovým 
efektem (migrační 
prostupnost).
Intenzivně urbanizovaná 
krajina s vysokým podílem 
zastavěných a ostatních 
ploch, vč. brownfields a 
staveb neodpovídajících 
měřítku krajiny (optické 
bariéry).

Pestrá mozaika různých 
typů krajiny bez výskytu 
migračních nebo optických 
bariér.

+1 0 0
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Přírodní 
potenciál 

území a jeho 
ochrana

OPK2

Existence přírodní 
památky, včetně 
ochranného 
pásma
Zasažení 
evropsky 
významné lokality 
NATURA 2000

Vysoce urbanizované území 
bez výskytu přírodně 
hodnotných segmentů.

Vysoký podíl lesů a trvalé 
travnatých porostů (louky, 
pastviny) a zákonem 
chráněných ploch (NP, 
CHKO, MZCHÚ, EVL+PO 
Natura 2000, funkční 
segmenty ÚSES, přírodní 
park, VKP). 

+1 0 -1

Z
e
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ě
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n
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 u
rč

e
n
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p

ln
ě

n
í 

fu
n

k
c

í 
le

s
a Zemědělský 

půdní fond ZPF1

Bonitovaná půdně 
ekologická 
jednotka
Investice do půdy 
za účelem 
zlepšení půdní 
úrodnosti
Podíl orné půdy 
z celkové výměry 
katastru

Podíl orné půdy 
z celkové výměry 
zemědělské půdy
Podíl trvalých 
travních porostů 
z celkové výměry
zemědělské půdy
Podíl speciálních 
zemědělských 
kultur z celkové 
výměry zemědělské 
půdy
Podíl tříd ochrany 
zastoupené 
v jednotlivých 
katastrálních 
územích

Výrazný úbytek ZPF 
nejvyšší kvality  (I.+II. TO) 
v důsledku urbanizace nebo 
eroze, vysoká míra narušení 
půdních ekosystémů 
zemědělskou velkovýrobou.

Rozsáhlé plochy ZPF 
nejvyšší kvality (I.+II. TO) 
bez narušení půdních 
ekosystémů a se 
stabilizovanou výměrou, bez 
ohrožení vodní nebo větrnou 
erozí, příp. investice do půdy 
za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti (závlahy a 
meliorace)

+1 0 0

Pozemky 
určené 

k plnění funkcí 
lesa

ZPF2

Existence 
ochranných lesů
Existence lesů 
zvláštního určení
Existence 
hospodářských 
lesů

Území bez PUPFL nebo jen 
málo četné a prostorově 
omezené lesní celky, 
výrazný úbytek v důsledku
urbanizace nebo výrazné 
narušení produkčních a 
mimoprodukčních funkcí 
lesa.

Optimální zastoupení 
PUPFL v rámci druhu 
pozemků (lesnatost) se 
stabilizovanou výměrou, bez 
narušení produkčních a 
mimoprodukčních funkcí 
lesa.

+1 0 0
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na 
pilíř

(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

T
e

c
h

n
ic

k
á

 i
n

fr
a
s

tr
u

k
tu

ra Zásobování 
pitnou vodou TI1

Podíl bytů 
napojených na 
veřejný vodovod

Počet vodních 
zdrojů

Omezená nebo nulová 
dostupnost vodovodů pro 
veřejnou potřebu (společně 
s nedostatkem vlastních 
vodních zdrojů odpovídající 
vydatnosti a jakosti), častá 
přerušení dodávek pitné 
vody.
Obtížné zajištění 
nouzového zásobování 
obyvatel.
Podíl obyvatel 
zásobovaných z veřejných 
vodovodů nižší než 70%.

Snadná dostupnost 
vodovodů pro veřejnou 
potřebu, stabilní dodávky 
pitné vody v dostatečném 
množství a jakosti 
(alternativně k vlastním 
zdrojům pitné vody 
vyhovující vydatnosti a 
jakosti).
Zajištění nouzového 
zásobování obyvatel 
standardními postupy.
Podíl obyvatel 
zásobovaných z veřejných 
vodovodů konvergující ke 
100 % (min. 95 %).

0 +1 +1

Odvádění a 
zneškodňování 
odpadních vod

TI2

Podíl bytů 
napojených na 
kanalizaci 
zakončenou ČOV

Výrazně snížená nebo 
nulová dostupnost veřejné 
kanalizace, absence 
účinného zneškodňování 
odpadních vod.
Chybějící nebo málo vodný 
recipient odpadních vod. 
Zvýšené nároky na vodnost 
recipientu nebo účinnost 
čistících procesů v 
ochranných pásmech 
vodních zdrojů.

Snadná dostupnost 
splaškové i dešťové 
veřejné kanalizace, 
dostatečná kapacita i 
účinnost ČOV.
Vyhovující průtoky 
recipientu vyčištěných 
odpadních vod.
Podíl obyvatel připojených 
na kanalizaci a ČOV pro 
veřejnou potřebu 
konverguje ke 100 % (min. 

+1 +1 0
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na 
pilíř

(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Nevyhovující nebo 
nesplněné podmínky 
individuálního 
zneškodňování odpadních 
vod.

95 %).
Jakost vypouštěných 
odpadních vod odpovídá 
požadavkům Nařízení vlády 
č.61/2003 Sb. a č.229/2007 
Sb.

Zásobování 
plynem TI3

Podíl bytů 
napojených na plyn

Není možnost připojení 
k plynovodu i přes zájem 
občanů.

Existuje možnost napojení 
na plynovod. 0 +1 0

Zásobování 
teplem (CZT) TI4 Existence centrálního 

teplovodu v obci

Není možnost napojení na 
teplovod. Omezení ve 
využití alternativních zdrojů 
energie.

Existuje možnost napojení 
na teplovod. Dostupnost 
alternativních zdrojů tepla.

0 +1 0

Zásobování 
elektrickou 

energií a 
kapacita 

přenosové sítě

TI5
Přítomnost vedení 
elektrické energie na 
území obce

Nedostatečná kapacita 
přenosové sítě pro rozvoj 
území. Nestabilní dodávky 
elektrické energie.

Dostatečná kapacita 
přenosové sítě pro rozvoj 
území. Stabilní dodávky 
elektrické energie.

0 +1 +1

Spoje (pokrytí 
území signály) TI6

Pokrytí území obcí 
komunikačními 
zařízeními

Podíl domácnostní s 
připojením k 
vysokorychlostnímu 
internetu

Špatné pokrytí televizním a 
radiovým signálem. Špatné 
pokrytí signálem mobilních 
operátorů. Nikdo nemá 
přístup 
k vysokorychlostnímu 
internetu. Není přístup 
k veřejnému internetu.

Kompletní pokrytí 
televizním a radiovým 
signálem. Kompletní pokrytí 
signálem mobilních 
operátorů. Všichni občané 
mají přístup 
k vysokorychlostnímu 
internetu. Přístup 
k veřejnému internetu.

0 +1 +1
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

D
o

p
ra

v
n

í 
in

fr
a

s
tr

u
k

tu
ra

Silniční síť VDI1

Dostupnost 
nadřazené silniční 
sítě

Dostupnost 
administrativních 
center silniční 
dopravou

Nízká hustota,
nedostatečná kapacita a 
nevyhovující technický 
stav silniční sítě.
Špatná dostupnost 
přirozených center 
osídlení, nedostatečná 
propojenost regionů, 
sídel nebo funkčních 
zón.
Vysoká intenzita 
dopravní zátěže na 
průjezdu zastavěným 
územím sídel, 
nedostatečná kapacita 
odstavných a 
parkovacích ploch.

Odpovídající hustota, 
kapacita a dobrý 
technický stav silniční 
sítě.
Velmi dobrá dostupnost 
přirozených center 
osídlení, propojenost 
regionů, sídel nebo 
funkčních zón.
Nízká intenzita dopravní 
zátěže na průjezdu 
zastavěným územím 
sídel, odpovídající 
kapacita odstavných a 
parkovacích ploch.

-1 +1 +1

Železniční síť VDI2

Existence 
železniční tratě v 
obci

Existence 
železniční stanice 
nebo zastávky v 
obci

Dostupnost železniční sítě 
pro osobní dopravu

Bez výskytu železniční 
sítě 

Odpovídající hustota, 
kapacita a technický stav 
železniční sítě s dobrou 
dostupností železničních 
stanic a zastávek 
zajišťující možnost 
osobní a nákladní 
přepravy (vč. překládky 
nákladu)

0 +1 +1
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Letecká 
doprava VDI3

Dostupnost 
významného 
mezinárodního 
letiště

Bez výskytu veřejného 
letiště s parametry a 
vybavením pro osobní, 
příp. nákladní přepravu v 
odpovídající dostupné 
vzdálenosti.
Bez výskytu heliportů 
ZZS v odpovídající 
dostupné vzdálenosti.

Veřejné letiště s 
parametry a vybavením 
pro osobní, příp. 
nákladní přepravu v 
odpovídající dostupné 
vzdálenosti.
Heliport ZZS v 
odpovídající dostupné 
vzdálenosti.

0 0 +1

Vodní doprava VDI4
Existence vodní 
cesty, plavební 
dráhy v území

Existence přístaviště nebo 
přístavu v území

Existence vodní dopravy 
není pro URÚ zásadním 
prvkem.

Existence vodní cesty 
odpovídajících 
parametrů vč. přístavů 
s napojením na ostatní 
dopravní systémy. 

0 0 +1

Dopravní 
obslužnost 

území veřejnou 
dopravou

VDI5

Dostupnost 
železniční sítě pro 
osobní dopravu

Existence 
železniční stanice 
nebo zastávky v 
obci

Spoje adekvátně 
nepokrývají území. Malá 
četnost spojů do center 
nadmístního významu. 
Absence integrovaného 
dopravního systému.

Dobré pokrytí oblasti 
spoji. Vysoká četnost 
spojů do center 
nadmístního významu. 
Existence integrovaného 
dopravního systému.

0 +1 0
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

S
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m
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k
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Sídelní 
struktura SD1

Hustota zalidnění

Hrubá míra 
celkového 
přírůstku obyvatel

Dostupnost 
sídelních 
administrativních 
center

Hustota bytů na km
2

Podíl autochtonní složky 
obyvatelstva
Dlouhodobá 
nezaměstnanost
Redukovaný koeficient 
funkční velikosti

Nevyvážená sídelní 
struktura, vysídlování 
území, nerovnoměrně 
rozmístěné osídlení 
s výskytem periferních 
oblastí. Centra osídlení 
nejsou funkčně 
propojena a špatně 
dopravně dostupná. 
Dochází k razantnímu 
vysídlování venkova, 
v území je nízký podíl 
autochtonní složky 
obyvatelstva. Výskyt 
sociálních rizik (např. 
kriminalita, výplaty soc. 
dávek, nezaměstnanost, 
bezdomovectví, výskyt 
drog).

Vyvážená sídelní 
struktura, spádové 
oblasti center osídlení 
rovnoměrně rozmístěné 
(polycentrická struktura), 
s minimálním výskytem 
periferních oblastí, 
vysoký podíl obyvatel 
žije v menších a 
středních městech. 
Centra osídlení jsou 
funkčně propojena a 
dobře dopravně 
dostupná. Nedochází 
k razantnímu vysídlování 
venkova, v území je 
vysoký podíl autochtonní 
složky obyvatelstva. 
Minimální výskyt 
sociálních rizik (např. 
kriminalita, výplaty soc. 
dávek, nezaměstnanost, 
bezdomovectví, výskyt 
drog).

0 +1 +1

Demo-sociální 
situace SD2

Podíl dětské 
složky (do 14 let) v 
%

Podíl seniorů (nad 
65 let) v %

Hrubá míra 
celkového 
přírůstku obyvatel

Podíl vysokoškolsky 
vzdělaných na počet 
obyvatel starších 15 let

Hrubá míra migračního 
salda obyvatel

Stagnace nebo snižování 
počtu obyvatel vlivem 
migrace a nízké 
porodnosti, vyšší podíl 
seniorů, vysoký podíl 
obyvatel s neukonč. a 
základním vzděláním, 
nízký podíl obyvatel 
s vysokoškolským 
vzděláním.

Dlouhodobý růst počtu 
obyvatel, vyšší podíl 
dětské složky, vyšší 
naděje na dožití nízký 
podíl obyvatel 
s neukončeným a 
základním vzděláním, 
vyšší podíl obyvatel 
s vysokoškolským 
vzděláním.

0 +1 +1
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Občanská 
vybavenost SD3

Existence školy

Existence 
zdravotnického 
zařízení

Existence zařízení 
sociálních služeb

Existence sportovního a 
kulturního zařízení

Špatná dostupnost 
školských, sociálních a 
zdravotních zařízení a 
služeb. Žádná možnost 
pro volnočasové aktivity. 
Nedostupnost kulturní a 
společenské 
infrastruktury

Dostatečná dostupnost 
školských, sociálních a 
zdravotních zařízení a 
služeb. Široká nabídka 
volnočasových aktivit, 
existence společenské 
infrastruktury. Dobrá 
dostupnost obchodní 
sítě.

0 +1 +1

B
y

d
le

n
í

Bytový fond a 
jeho struktura B1

Vývoj počtu bytů 
(%)

Podíl neobydlených domů 
s byty (%)

Podíl domů ve vlastnictví 
obce nebo státu (%)

Úbytek bytového fondu. 
Vysoký podíl 
neobydlených bytů. 0 - 8 
% podílu ve vlastnictví 
města na celkovém BF.

Užívání objektů pro 
bydlení má trvalý 
charakter. Minimální 
podíl neobydlených bytů. 
Nárůst nové výstavby 
rezidenčního charakteru 
(vymezení 
zastavitelných ploch pro 
bydlení). Modernizovaný 
opravený bytový fond. 
10 - 15 % podílu ve 
vlastnictví města na 
celkovém BF.

0 +1 0



186

Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Stáří a kvalita 
bytového fondu B2

Podíl novostaveb/ 
rekonstrukcí na 
celkovém počtu 
domů (%)

Podíl domů 
postavených před 
rokem 1920
(%)
Podíl bytů se 
sníženou kvalitou 
(%)

Vysoký podíl starých 
staveb a domů, u kterých 
nebyla provedena 
rekonstrukce. Špatný 
technický stav a 
vybavenost bytového 
fondu. Vysoký podíl bytů 
se sníženou kvalitou. 
Nedostatek parkovacích 
míst v dostupné 
vzdálenosti.

Vysoký podíl 
novostaveb, či 
rekonstruovaných 
staveb. Dobrý technický 
stav a vybavenost 
bytového fondu. Malý 
podíl bytů se sníženou 
kvalitou. Dostatečný 
počet parkovišť 
v dostupné vzdálenosti.

0 +1 0

Dostupnost 
bydlení (pro 

obyvatelstvo)
B3

Počet prázdných 
bytů na obyvatele

Podíl bytů ve 
vlastnictví obce, 
státu

Nedostatek bytů pro 
nově příchozí obyvatele.

Vysoká dostupnost 
bydlení obyvatel. 
Rozmanitost velikostních 
kategorií (expertní odhad 
v kontextu s věkovou 
strukturou obyvatel). 
Dostupnost bydlení pro 
seniory a osoby 
s omezenou možností 
pohybu a orientace.

0 +1 0
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

R
e

k
re

a
c

e

Rekreační 
atraktivity R1

Počet historických, 
kulturních a 
technických 
památek

Podíl chráněných 
oblastí na rozloze 
obce

Podíl délky cyklotras, 
turistických tras a 
hipostezek k rozloze obce

Malý počet historických, 
kulturních, přírodních a 
technických památek a 
atraktivit. Špatná 
dostupnost k těmto 
místům. Nízká frekvence 
pořádání kulturních a 
sportovních akcí. Malá 
kapacita kulturních a 
sportovních akcí. 
Nedostatek turistických, 
cyklistických, vodáckých, 
lyžařských tras a 
hipostezek. Nízká 
návštěvnost území.

Vysoký počet a 
rozmanitost historických, 
kulturních, přírodních a 
technických památek a 
atraktivit. Existence lázní 
a léčivých pramenů. 
Výskyt kostelů, chrámů a 
poutních míst. Jejich 
dobrá dopravní 
dostupnost. Četné 
pořádání kulturních a 
sportovních akcí. 
Rozmanitost a 
významnost těchto akcí. 
Vysoká koncentrace 
turist., cykl., vodáckých, 
lyžařských tras a 
hipostezek.

0 0 +1

Rekreační 
infrastruktura R2

Podíl kapacity 
(počtu lůžek) 
hromadných 
ubytovacích 
zařízení k rozloze

Naplněnost ubytovacích 
kapacit
Podíl ubytovacích zařízení 
vyšší kvality na počtu 
hromadných ubytovacích 
zařízení

Nedostatek ubytovacích 
kapacit. Kvalita, 
nereflektující požadavky 
potencionálních 
zákazníků. Velké 
množství nenaplněných 
ubytovacích kapacit. 
Špatná dopravní 
dostupnost do rekreační 
oblasti. Nízká kvalita a 
chybějící prvky 
v rekreační infrastruktuře 
(ubytování, stravování, 
navazující služby).

Dostatek ubytovacích 
kapacit v adekvátní 
kvalitě a vysoká míra 
jejich naplnění. Dostatek 
parkovacích ploch u 
rekreačních středisek. 
Dobrá dopravní 
dostupnost do rekreační 
oblasti. Komplexní a 
kvalitní rekreační 
infrastruktura.

0 0 +1
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Individuální 
rekreace R3

Podíl objektů 
individuální 
rekreace k 
objektům 
sloužícím pro 
bydlení

Počet objektů 
individuální 
rekreace na 1 km

2

Neadekvátní počet a 
koncentrace objektů 
individuální rekreace 
vzhledem k absorpční 
kapacitě území. Malý 
podíl na objektech 
sloužících pro bydlení. 
Špatný technický stav 
objektů individuální 
rekreace, lokality bez 
odpovídající dopravní, 
technická a sanitární 
infrastruktury

Adekvátní počet a 
koncentrace objektů 
individuální rekreace 
vzhledem k absorpční 
kapacitě území. Vysoký 
podíl na objektech 
sloužících pro bydlení. 
Dobrý technický stav 
rekreačních objektů, 
lokality s vyhovující 
dopravní, technická a 
sanitární infrastrukturou.

0 0 +1

H
o

s
p
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d
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k
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p
o

d
m

ín
k

y

Ekonomická 
funkce území HP1

Daňová výtěžnost 
na obyvatele

Vývoj počtu 
obsazených 
pracovních míst

Míra podnikatelské 
aktivity

Počet obsazených 
pracovních míst na 1 km

2

Pokles počtu pracovních 
míst, pokles míry 
podnikatelské aktivity a 
nízká daňová výtěžnost 
na obyvatele.

Růst počtu pracovních 
míst a růst míry 
podnikatelské aktivity a 
vysoká daňová 
výtěžnost na obyvatele.

0 +1 +1
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Rozvojový 
potenciál území 
pro ekonomické 

aktivity

HP2

Podíl 
zastavitelných 
ploch pro výrobu k 
zastavitelnému 
území obce

Četnost nebo rozsah 
limitů využití území 
vylučuje nebo výrazně 
omezuje možnosti 
vymezování ploch a 
koridorů pro umístění 
staveb.

Minimální četnost nebo 
rozsah limitů využití 
území, vymezování 
ploch a koridorů pro 
umístění staveb

-1 0 +1
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Struktura 
ekonomických 

subjektů
HP3

Podíl podniků na 
celkovém počtu 
podniků v členění 
dle sekundárního 
sektoru

Podíl podniků na 
celkovém počtu 
podniků v členění 
dle terciérního 
sektoru (tržní 
služby)

Počet středních a 
velkých 
zaměstnavatelů

Podíl podniků na celkovém 
počtu podniků v členění dle 
primárního sektoru 
Existence 
vědeckotechnologického 
parku
Podíl podniků na celkovém 
počtu podniků v členění dle 
terciérního sektoru (netržní 
služby)

Vysoký počet menších 
slabých podniků nebo 
závislost na jednom 
významném 
zaměstnavateli 
v regionu.

Silná a stabilizovaná 
podnikatelská základna 
(nízká zranitelnost 
v případě ekonomické 
recese), diverzifikovaná 
odvětvová struktura, 
existence vertikální a 
horizontální spolupráce 
mezi podnikatelskými 
subjekty (clustery), 
vědecko-technologický 
park, podniky 
s inovačním a vědecko-
výzkumným potenciálem 
(např. IT, konstrukční 
firmy, farmakologie, 
biomedicína, 
nanotechnologie, nové 
hmoty apod.)

0 0 +1
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Trh práce 
(nabídka, 
poptávka)

HP4

Míra dlouhodobé 
nezaměstnanosti

Míra 
nezaměstnanosti

Podíl změny počtu 
obsazených 
pracovních míst k 
počtu obyvatel ve 
zvoleném období

Snižující se počet 
pracovních míst, rostoucí 
nezaměstnanost, 
nedostatečný počet 
volných pracovních míst.

Stabilní trh práce, 
rostoucí míra 
ekonomické aktivity, 
stabilní nízká míra 
nezaměstnanosti (bez 
sezónních vlivů), 
dlouhodobě se snižující 
se její hodnota, 
Dostatečný počet 
pracovních míst, který je 
dopravně dostupný, 
nízká míra 
nezaměstnanosti, nízký 
počet nezaměstnaných 
na 1 pracovní místo.

0 +1 +1

Zdroje a užití 
veřejných 
rozpočtů

HP5

Zadluženost obcí

Objem veřejných 
rozpočtů

Výše investic v obci –
kapitálové výdaje

Daňová výtěžnost na 
obyvatele

Nízký rozvojový 
potenciál z veřejných 
zdrojů, vysoká 
zadluženost obcí.

Velký rozvojový 
potenciál z veřejných 
zdrojů velkých měst 
(aglomerace), nízká 
zadluženost obcí, 
finanční potenciál.

0 +1 +1
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í Zájmy 
bezpečnosti a 
obrany státu a 

CO

ZOB1
Existence objektů 
důležitých pro 
bezpečnost státu

Objekty a podmínky 
ochrany důležité pro 
obranu státu, pro plnění 
úkolů Policie ČR, civilní 
ochrany a požární 
ochrany nejsou náležitě 
zabezpečeny.

Objekty a podmínky 
ochrany důležité pro 
obranu státu, pro plnění 
úkolů Policie ČR, civilní 
ochrany a požární 
ochrany jsou náležitě 
zabezpečeny.
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Témata Podtéma Zkratka
Indikátory Nejhorší situace

(ohodnocení -3)
Nejlepší situace
(ohodnocení +3)

Váha podtématu na pilíř
(-1/0/+1)

Klíčové Sekundární ENVIRO SOC EKO

Ohrožení území 
přírodními jevy 

a jiná rizika
ZOB2 Ohrožení území přírodními 

jevy

Ochrana území před 
přírodními jevy (staré 
ekologické zátěže, území 
zvláštní povodně pod 
vodním dílem, svahové 
deformace) není 
odpovídajícím způsobem 
zajištěna.
Zóny havarijního 
plánování a objekty nebo 
zařízení zařazené do sk. 
A nebo B s umístěnými 
nebezpečnými odpady 
nejsou náležitým 
způsobem zabezpečeny, 
nejsou plněny stanovené 
podmínky.

Ochrana území před 
přírodními jevy (staré 
ekologické zátěže, 
území zvláštní povodně 
pod vodním dílem, 
svahové deformace) je 
odpovídajícím způsobem 
zajištěna.
Zóny havarijního 
plánování a objekty nebo 
zařízení zařazené do sk. 
A nebo B s umístěnými 
nebezpečnými odpady 
jsou náležitým 
způsobem zabezpečeny, 
jsou plněny stanovené 
podmínky.

+1 +1 +1

Poznámky k tabulce:
Vysvětlení zkratek v záhlaví: ENVIRO – environmentální pilíř, SOC – sociální pilíř, EKO – ekonomický pilíř. U některých podtémat jsou nadefinovány také potenciální 
indikátory, které je možno zařadit do sady indikátorů v případech, kdy jsou data pro naplnění těchto indikátorů k dispozici. U tématu Zájmy obrany a bezpečnosti území je 
třeba počítat s tím, že jevy spojené s bezpečností státu podléhají v řadě případů utajení. Z tohoto důvodu bude vesměs hodnoceno jen podtéma Ohrožení území přírodními 
jevy (povodně, sesuvy). Druhé podtéma, Zájmy bezpečnosti a obrany státu a CO, je průřezové podtéma, které svým oborem působnosti zasahuje do všech předchozích témat a 
jejich podtémat.  Na konci textové části každého tématu by měly být popsány jednotlivé vlivy daného tématu na zájmech obrany a bezpečnosti území. Toto podtéma je nutno 
do podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území zohlednit a verbálně popsat, nicméně do vyhodnocení vyváženosti územních podmínek nebude vstupovat.
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