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Údolí řeky Lučiny (PP Meandry Lučiny) a nad ním zástavba v Havířově

ÚVODNÍ ČÁST

Obecná ochrana přírody a krajiny představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, 
přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání 
všech známých přírodních zdrojů. Týká se širokého spektra zájmů, celé plochy 
zájmového území a rozsáhlého okruhu subjektů. Udržování a rozvíjení hodnot je 
jednou ze základních podmínek udržitelného fungování území. Obecnou 
environmentální ochranu územní, tzn. ochranu přírody, krajiny a ostatních složek
životního prostředí, poskytuje nastavená legislativní záštita celého území České 
republiky. Využívá k tomu několika nástrojů, mezi které mimo jiné patří i územně 
analytické podklady.

Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov byl jako podklad pro 4. aktualizaci 
územně analytických podkladů ORP Havířov (ÚAP) zpracován v září 2016. 
Pořizovatel ÚAP Havířov provedl kompletní aktualizaci všech environmentálních
hodnot území, které jsou podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území. 
Vycházel přitom z aktualizovaného metodického doporučení Ministerstva pro místní 
rozvoj „Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí“, který byl 
zveřejněn v lednu 2016.

Pořizovatel ÚAP převzal v rámci úplné aktualizace ÚAP 2016 aktuální údaje o území 
od jednotlivých poskytovatelů údajů. Dále provedl důkladný průzkum území a 
informace byly také doplněny o údaje převzaté z odborné literatury a veřejně 
přístupných informací zveřejněných na webových stránkách.

Cílem tohoto dokumentu bylo doplnění, zpřesnění a rozšíření informací, které jsou 
sledovány v územně analytických podkladech podle přílohy č. 1, části A k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov je členěn do samostatných 
tematických kapitol, které mají přímou vazbu na přílohu č. 1, části A k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb. Jelikož se některé sledované jevy v území některých obcí 
nevyskytují, je dané téma vždy zpracováno pro území celého ORP Havířov 
s uvedením přesné lokalizace daného jevu.
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Pohled do krajiny v obci Horní Bludovice, lokalita Kempjany

OBECNÁ STRUKTURA PŘÍRODY A KRAJINY

Krajina SO ORP Havířov se vyznačuje na jedné straně velmi hustou soustředěnou 
zástavbou v Havířově a centrech jednotlivých obcí ORP a na druhé straně 
rozptýlenou zástavbou, kterou je žádoucí zachovat, a velkým množstvím nelesní 
zeleně (aleje, remízky, porosty podél vodních toků, zahrady apod.) nebo menších 
lesních celků. Tímto zde vzniká mozaika různých biotopů vzájemně propojených, což 
vytváří předpoklady pro biodiverzitu druhů rostlin a živočichů. Řešené území je 
mozaikou přirozených, pozměněných a umělých společenstev. Charakter krajiny je 
pak předurčen geologickým podložím, od kterého se odvíjí reliéf krajiny. Ten spolu 
s vegetací a vodstvem určuje základní charakter krajiny. Tento základní charakter 
krajiny zásadním způsobem ovlivňuje možnosti využívání krajiny člověkem.

Území SO ORP Havířov bylo v minulosti dlouhodobě ovlivněno těžbou nerostných 
surovin a vyskytují se zde poklesy, odkaliště a navážky hlušiny, které jsou postupně 
rekultivovány.

Podle biogeografického členění ČR náleží oblast ORP Havířov k Hercynské 
podprovincii – rozhraní mezi Pooderským bioregionem, 2.4 a Podbeskydským 
bioregionem, 3.5 - (Culek 1996). Zájmové území je součástí fytogeografické oblasti 
mezofytikum, fytogeografického obvodu karpatské mezofytikum a fytogeografického 
okresu 83. Ostravská pánev - (Skalický 1988).
Podle zoogeografického členění naleží zájmové území do provincie listnatých lesů, 
v níž leží východní hranice mezi úsekem (distriktem) českým a podkarpatským. 
Fauna širšího regionu je poměrně bohatá, její pestrost je dána jednak zachovalostí 
přírodního prostředí, jednak geografickou polohou (míšení polonských, 
západokarpatských a hercynských prvků) - (Buchar 1983, Culek et al. 1996).

Z hlediska geobiocenologického zařazení náleží území ORP Havířov k bioregionům 
Ostravská pánev, Moravská brána, Nízký Jeseník. Převládajícími společenstvy 
v nížinách luhy (měkký a tvrdý luh), v plochých územích říčních vyšších teras dubové 
bučiny s lípou a habrem, na vyšších svazích a temenech předhůří dubové bučiny a 
květnaté bučiny s příměsí lípy, jedle, na živnějších substrátech s javorem a jasanem,
na kyselých s dubem zimním, břízou, jeřábem.

Jižně od Havířova protéká tok řeky Lučiny, který v některých úsecích meandruje a 
jsou na něj vázány zbytky porostů lužních lesů. Část toku byla vyhlášena jako 
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přírodní památka Meandry Lučiny. Do nivy řeky však významně zasahuje lidská 
činnost (zástavba), která může charakter krajiny v případě neregulace negativně 
ovlivnit. V některých úsecích toku jsou břehové porosty úzké a tok je tak náchylnější 
ke znečištění z okolních polí. Významným segmentem krajiny je také tok Stonávky 
před vtokem do Těrlické přehrady a po jejím opuštění. Zde je však tok více sevřen 
okolní zástavbou a nemá prostor pro přirozený vývoj. 
Vodní nádrž Těrlicko je významným rekreačním místem, současně jsou po jejích 
březích plochy příbřežních lesních porostů a mokřadních společenstvech. 
Specifická struktura osídlení – tzv. rozptýlená slezská zástavba v rovinatých a mírně 
zvlněných terénech s obytnými objekty (dnes téměř výhradně ve formě rodinných 
domů) uprostřed obhospodařovaných pozemků dává krajině zcela specifický 
charakter kultivované a osídlené krajiny. Jedná se o unikátní jev – nesrovnatelný 
s jinými typy rozptýleného osídlení. Slezská zástavba představuje v rámci ČR 
urbanistický fenomén.

Pohled do krajiny v obci Albrechtice, lokalita U Statku
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OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU A JEJÍ CHARAKTERISTIKA

Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovalého přírodního a kulturního prostředí a 
je proto chráněn před znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky, které 
vytvářejí její rázovitost - odlišnost a jedinečnost. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom 
přítomnost pozitivních jevů a znaků, ale též kulturní a duchovní dimenzi krajiny. 
Pojmu „krajinný ráz“ odpovídá pojem „charakter krajiny“, vyjádřený především 
morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení.

Oblast krajinného rázu je rozsáhlý krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a 
historickou charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech 
charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu; 
přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik. Jejich 
výměra obvykle dosahuje tisíce hektarů a nerespektuje hranice obcí.

Řešené území se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje a zahrnuje 
prostor Severní Vněkarpatské sníženiny a Západobeskydského podhůří, kde na 
základě geomorfologického členění ČR a dalších základních znaků krajiny byly
odborem životního prostředí Magistrátu města Havířova navrženy dvě oblasti 
krajinného rázu. Samostatně tyto oblasti nebyly podle § 12 a §77 odst. 3 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
vymezeny.

Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)

Jižní část Ostravské pánve

Jedná se o oblast jižní části Ostravské pánve s poměrně malou vertikální členitostí. 
Tato oblast představuje hlavně urbanistickou krajinu, která je silně ovlivněná 
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člověkem. Zahrnuje celé správní území města Havířov, správní území obce Horní 
Suchá a severní část správního území obce Albrechtice.
Povrch území je plochý, místy přechází v reliéf mírně zvlněný bez nápadných hor a 
terénních hran. Oblast se vyznačuje přítomností mnoha vodních ploch, ale také 
poddolovaným a místy silně narušeným terénem po těžbě nerostných surovin 
v podobě např. navážek hlušiny a odkalovacích nádrží a to v k.ú. Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá a Horní Suchá. Toto území se projevuje jako výrazný umělý prvek 
v krajině, ale stává se také specifickým místem této oblasti.
Geologická stavba je tvořena souvrstvím sedimentů ledovcovo-říčního a říčního 
původu, které jsou překryté často kvartérními sedimenty, především sprašovými 
hlínami a náplavovými kužely řek.
Z pedologického hlediska se jedná o hnědozemní oblast. Převládají hnědozemě 
luvické, luvizemě oglejené a pseudoglejové modální na sprašových hlínách, středně 
těžké, bez skeletu nebo jen s příměsí. V údolnicích toků se v menší míře vyskytují 
fluvizemě glejové na nivních uloženinách, středně těžké a silně skeletovité.
Z hlediska typologie krajiny se oblast nachází v krajině vrchovin Carpatica, z hlediska 
osídlení patří k vrcholně středověké sídelní krajině, z hlediska využití se jedná hlavně 
o urbanizovanou krajinu, která přechází v krajinu lesozemědělskou.
I přes značně urbanizovanou a pozměněnou krajinu se ve vazbě na množství 
menších vodních ploch a nivy toků Lučiny, Sušanky a Stonávky objevují cenné 
mokřiny a vlhké, břehové a litorální porosty a rákosiny, které se stávají důležitým 
biotopem nejen ptactva, ale také velkého množství rostlin a živočichů.

Letecký pohled na lokalitu Šumbark v Havířově směrem od ulice U Jelena

Severní část Těšínské pahorkatiny

Území je mnohem členitější proti Ostravské pánvi, která zaujímá severní a 
převážnou část severozápadní části řešeného území. Jedná se o mírně zvlněnou 
pahorkatinu s průlomovými údolími Lučiny a Stonávky, říčními terasami, 
periglaciálními tvary i sesuvy. Tato oblast zahrnuje správní území obce Horní 
Bludovice, Těrlicko a téměř celé správní území obce Albrechtice.
Tato oblast je z geologického hlediska tvořená převážně flyšovými pískovci a jílovci 
slezské jednotky a vyvřelinami těšínitové asociace. Z pedologického hlediska
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v oblasti převládá kambizem typická a pseudoglejová na svahovinách 
bezkarbonátových až karbonátových pískovců, místy se vyvinul pseudoglej luvizemní 
na sprašových hlínách.
Z hlediska typologie krajiny se oblast nachází v krajině vrchovin Carpatica, z hlediska 
osídlení patří k vrcholně středověké sídelní krajině, z hlediska využití se jedná 
o lesozemědělskou krajinu s rybniční krajinou.
V současné době zde převažuje zemědělské využívání půdy, lesní porosty se 
vyskytují v podobě menších někdy středně velkých ploch, a to v řešeném území 
převážně kolem vodní nádrže Těrlicko, a v nivách toku Lučiny a Stonávky.
Struktura sídel je převážně venkovského typu, je umístěna často podél hlavních a 
obslužných komunikací, u většiny z nich převažuje rozvolněná zástavba. 
Charakteristickým znakem převážně v jižní části SO ORP Havířov (především 
ve správním území obce Horní Bludovice a Těrlicko) je rozvolněná zástavba 
ve zvlněné krajině, která je důležitou estetickou a vjemovou hodnotou krajinného 
rázu. Tato krajina se stává územím se zvýšenou ochrannou pohledového obrazu 
krajiny.
Zemědělská krajina, která je v této oblasti dominantní prvek, je tvořena středně 
velkými až velkými bloky orné půdy, které jsou místy členěny převážně drobnými 
vodními toky, břehovou a doprovodnou zelení.
Typickými pozitivními prvky krajiny dotvářející celkový charakter dílčích obrazů jsou 
přírodní partie údolí, meandrující toky s lužními a mokřadními společenstvy, vodní 
nádrž Těrlicko.
Důležitým pozitivně vnímaným znakem krajiny jsou dominanty kostelních věží.

Lokalita Horní Dvůr v Těrlicku - Hradišti

Územní studie Cílové charakteristiky krajiny
Moravskoslezského kraje

 zpracována v květnu 2013
 pořizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního 

plánování, stavebního řádu a kultury
 projektant – společnost Atelier T-plan, s.r.o.
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 územní studie je zveřejněna na webových stránkách Moravskoslezského 
kraje, v sekci územního plánování: 
http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-cilove-charakteristiky-
krajiny-moravskoslezskeho-kraje-46500/

Cílem územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje bylo
vytvoření relevantního podkladu pro zpracování následné územně plánovací 
dokumentace. Výsledky studie sloužily pro aktualizaci ZÚR MSK a pro důsledné 
vymezení specifických krajin ve smyslu Evropské úmluvy o krajině. Územní studie 
vymezila krajinné oblasti jakožto podklad pro definování cílových charakteristik 
krajiny Moravskoslezského kraje.

V rámci této územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje je 
ORP Havířov zařazeno do dvou krajinných oblastí:

Zdroj: Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (květen/2013)

Letecký pohled na urbanizovanou krajinu Havířova



4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

12

E. SPECIFICKÁ KRAJINA OSTRAVSKÉ PÁNVE
E-01 Ostrava – Karviná

Krajinná oblast Ostrava – Karviná je silně urbanizovanou krajinou, významně 
pozměněnými původními tvary reliéfu a antropogenní činnosti ovlivněnými přírodními 
složkami. Těžiště aglomerace se segmenty velkoměstského charakteru, segmenty 
průmyslové a těžební krajiny, brownfieldy a partiemi krajiny s rozptýlenou slezskou 
zástavbou propojujícími městskou výstavbu bytových domů. Výrazné hodnoty 
v krajině představují vodní toky a plochy a partie opuštěné postindustriální krajiny. 
Svébytná urbanizovaná a industrializovaná krajina s ostrovy původních 
urbanistických a krajinných struktur. Na základě analýz přírodních podmínek, 
kulturně historických a civilizačních charakteristik a analýzy vizuální charakteristik 
včetně prostorových vztahů byly definovány významné znaky vyjadřující osobitost 
krajiny.

Zdroj: Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (květen/2013)

F. SPECIFICKÉ KRAJINY BESKYDSKÉHO PODHŮŘÍ
F-06 Třinec – Těšín

Jedná se jak o krajinu výrazně urbanizovanou a industrializovanou, s výraznými 
změnami v krajinné struktuře, tak zemědělskou krajinu s typickou rozptýlenou 
zástavbou slezského typu. Na základě analýz přírodních podmínek, kulturně 
historických a civilizačních charakteristik a analýzy vizuální charakteristik včetně 
prostorových vztahů byly definovány významné znaky vyjadřující osobitost krajiny. 
Historicky se jedná o krajinu Slezska a Těšínského knížectví.
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Zdroj: Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (květen/2013)

Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského je zveřejněna 
na webových stránkách Moravskoslezského kraje, v sekci územního plánování.

Typická rozptýlená zástavba slezského typu v Dolní Datyni
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MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU A JEHO CHARAKTERISTIKA

Místo krajinného rázu je část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních a 
historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují 
místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu; může se jednat o vizuálně 
vymezený krajinný prostor nebo o území vnímatelné díky své výrazné charakterové 
odlišnosti.

Při popisu krajinného rázu je snahou rozpoznat čím je daný krajinný prostor 
charakterizuje (tzn. co tvoří soubor typických znaků prostředí). Identifikací znaků 
přírodní i kulturní povahy, sledováním vzájemných vztahů a časoprostorových změn 
je podávána informace o funkci systému, hodnotě a konečně o vizuálním vzhledu 
řešené oblasti. Stupeň kvality (např. území se zvýšenou estetickou hodnotou) určuje 
další využívání území. Je zřejmé, že větší omezení stavebních, územních  nebo 
ostatních činností se bude dotýkat oblastí se zachovalejšími charakteristikami. Přesto 
nelze obecně vycházet jen z poznatků o kvalitě hodnot bez konfrontace vlastního 
záměru s prostředím. Toto hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz bývá řešením 
variantním, kdy se na základě posuzování jednotlivých scénářů hledá optimální 
alternativa. 

Odborem životního prostředí Magistrátu města Havířova bylo na území ORP 
Havířov navrženo šest míst krajinného rázu s upřesněním jejích charakteristik.
Samostatně tato místa nebyla podle §12 a §77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vymezena.

Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)
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Specifická místa krajinného rázu

1) Krajina ovlivněná těžbou
Území zcela specifické pro SO ORP Havířov je poznamenáno důlní těžbou tzn. 
poklesy a poklesovými kotlinami následně zatopenými vodou. Dalšími významnými 
činiteli změny reliéfu jsou navážky hlušiny a tvorba odkališť. Právě v těchto lokalitách 
po ukončených těžbách a následných rekultivacích vznikají nové biotopy nejen 
antropogenní fauny a flóry. 

Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)

Lokalita Castaldonovka a Burianovka v Havířově, Prostřední Suché
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2) Údolí Sušanky
V údolí Sušanky najdeme rybniční soustavu, která neslouží jen jako odkalovací 
nádrže, ale díky téměř nezamrzající vodě, způsobené přítoky teplých a slaných 
důlních vod z blízkých šachet a rozlehlých rákosin, se rybníky staly významným 
biotopem vodních ptáků. Ekologicky cenné území a velmi důležitý biotop pro řadu 
druhů rostlin a živočichů je také v nivě Sušanky lužní lesy a mokřady.

Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)

Údolí Sušanky v Havířově – ul. U Skleníků
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3) Údolí Lučiny s přilehlými nezastavěnými svahy
Jedná se o přirozený na více místech meandrující tok řeky s břehovými porosty, 
které jsou zbytkem původních lužních lesů. Na terasách jsou zachovány 
dubohabrové háje. Louky v nivě jsou středně vlhké. Území má pestrou druhovou 
rozmanitost rostlin a živočichů.

Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)

Meandry Lučiny v Havířově
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4) Meandrující tok Stonávky
Jedná se o ekologicky významný segment krajiny s přirozeně meandrujícím tokem 
v široké říční nivě a charakteristickou mozaikou přírodě blízkých společenstev 
různých skupin typů geobiocénů.

Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)

Meandry Stonávky v Albrechticích 



4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

19

5) Vodní nádrž Těrlicko s navazujícími mokřadními společenstvy
Dominantní krajinný prvek tvoří údolí s vybudovanou vodní nádrží, která tvoří velice 
robustní a kontrastní enklávu v krajinné struktuře. Jedná se o významné rekreační 
místo. Na vodní nádrž navazují přírodní meandry toků Stonávka včetně břehových 
porostů a dále záchytné nádrže nad hrází včetně mokřadních a vodních 
společenstev rostlin a živočichů, lesů a lesních porostů lužního charakteru.

Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)

Břehové porosty Těrlické přehrady



4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

20

6) Vrchol Babí hora
Krajinný prvek přírodních a estetických hodnot. Jedná se také o místo, které nabízí 
rozsáhlé pohledy nejen na Beskydy, ale i na značnou část Těšínského Slezska. 
Zhlédnout lze také nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou Horu, dále 
vrchol Travný, Prašivou nebo např. Javorový. Vrchol Babí Hory a krajina v jižní části 
SO ORP Havířov (správní území obce Horní Bludovice a obce Těrlicko) se díky 
zvlněnému terénu a otevřené krajině stává územím s významnými pohledovými 
obrazy.

Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)

Krajina vrcholu Babí hory – v Těrlicku, Hradišti
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako vzájemně 
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu. Cílem ÚSES je přispět k vytvoření ekologicky 
vyvážené krajiny, v níž je trvale zajištěna možnost využívání vyžadovaných 
produkčních a mimoprodukčních funkcí. Vymezení systému ekologické stability je 
základní povinností při obecné ochraně přírody dle zákona o ochraně přírody. ÚSES 
má přispět k zajištění, uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení 
na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání 
krajiny. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a 
uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, 
na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 
V rámci Zásad územního rozvoje je vymezen systém nadregionálního a regionálního 
ÚSES, v územních plánech je pak vymezen lokální územní systém ekologické 
stability. 

Územní systém ekologické stability se dělí dle svého významu:
 Nadregionální ÚSES – rozlehlé ekologicky významné krajinné celky a oblasti 

s minimální plochou alespoň 1000 ha. Jejich síť by měla zajistit podmínky 
existence charakteristických společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty 
v rámci určitého biogeografického regionu.

 Regionální ÚSES – ekologicky významné krajinné celky s minimální plochou 
podle typů společenstev od 10 do 50 ha. Jejich síť musí reprezentovat 
rozmanitost typů biochor v rámci určitého biogeografického regionu.

 Lokální (místní) ÚSES – menší ekologicky významné krajinné celky do 5-10 ha. 
Jejich síť reprezentuje rozmanitost skupin typů geobiocénů v rámci určité 
biochory.

Regionální biokoridor v údolí řeky Lučiny v Havířově s prvky nivního a vodního 
ekosystému

ÚSES se skládá z jednotlivých prvků, které společně tvoří funkční síť a působí jako 
relativně stabilní část krajiny s pozitivním vlivem na své okolí.



4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

22

ÚSES je tvořen následujícími prvky:
 Biokoridor: je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem 

umožňujícím migraci organismů, i když pro jejich rozhodující část nemusí 
poskytovat trvalé existenční podmínky. Pod pojmem "migrace" se zahrnuje nejen 
pohyb živočišných jedinců, pohyb rostlinných orgánů schopných vyrůst v novou 
rostlinu, ale i o výměnu genetické informace v rámci populace, o přenos pylu, 
živočišných zárodků apod.

 Biocentrum: je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických 
podmínek umožňuje dlouhodobou (co možná trvalou) existenci druhů nebo 
společenstev původních druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů 
a jejich genových zdrojů.

Lokální biokoridor v Horních Bludovicích, lokalita Špluchov

Pro zajištění funkčnosti ÚSES jsou stanoveny minimální a maximální prostorové 
parametry, které je nutné nástroji územního plánování v krajině vymezit a to 
v následujících doporučených parametrech:

• lokální biokoridor
- lesní společenstva - max. délka 2000 m, min. šířka 15 metrů, přerušení 

max. 15 m;
- mokřadní společenstva - max. délka 2000 m, min. šířka 20 metrů, 

přerušení max. 50 až 100 m;
• lokální biocentrum

- lesní společenstva - min. velikost 3 ha, z toho pravé lesní prostředí min. 
1 ha. V případě, že na plochách biocenter budou porosty obnovovány 
holosečným způsobem, je nutné vymezit minimální plochu lokálního 
biocentra na 6 ha;

- mokřadní společenstva - min. velikost 1 ha;
• regionální biokoridor

- jednoduchý - lesní společenstva - max. délka 700, min. šířka 40 m, 
přerušení bezlesím do 150 m (za předpokladu, že biokoridor pokračuje 
min. v parametru lokálního);
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- mokřadní společenstva - max. délka 1000 m, min. šířka 40 m, přerušení 
max. 100 m až 200 m;

- složený RBK (po max. 700 m vložená lokální biocentra) - max. délka 
8000 m s alespoň 11 vloženými lokálními biocentry;

• regionální biocentrum
- lesní společenstva - ve 3. a 4. vegetačním stupni je minimální velikost 

20 ha; se 40 ha je nutno počítat při holosečném hospodaření (optimální 
výměra překračuje 100 ha);

- mokřadní společenstva - minimální velikost je 10 ha;
- luční společenstva - minimální velikost je 30 ha.

Lokální biokoridor v Horních Bludovicích – pohled z mostu přes Lučinu u obecního 
úřadu

V současnosti Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zpracovává koncepční 
vymezení nadregionálního ÚSES, které bude po jeho dokončení a schválení 
Ministerstvem životního prostředí poskytováno jako údaj o území pro územně 
analytické podklady a územně plánovací činnost. Jelikož tato data dosud nejsou 
dokončena.
Nadregionální ÚSES není na území ORP Havířov vymezen.

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly pořízeny v prosinci 2010. 
ZÚR MSK vymezují plochy a koridory pro ÚSES nadregionální a regionální úrovně. 
Biokoridory jsou vymezeny „osou“, která určuje směr propojení a definovány jako pás 
území o šířce 200 m (tj. 100 m na každou stranu od osy), v jehož rámci je možné 
provádět zpřesnění vymezení biokoridoru v rámci územních plánů dotčených obcí. 
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Na území ORP Havířov je vymezena následující síť regionálního ÚSES:

Zdroj: Datová sada KÚ MSK – převzato ze Zásad územního rozvoje MSK 2010 (duben/2016), data 
ESRI

Prvky lokálního ÚSES jsou vymezeny v územních plánech jednotlivých obcí ORP a 
jsou z těchto dokumentací převzaty do územně analytických podkladů.

Zdroj: Územní plány obcí (srpen/2016)
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INTERAKČNÍ PRVKY, DOPROVODNÁ ZELEŇ

Interakční prvek, je vegetační prvek menší rozlohy, který nemusí navazovat 
na biocentra a biokoridory a tvořit s nimi funkční síť. Působí jako relativně stabilní 
část krajiny s pozitivním vlivem na své okolí a často umožňují trvalou existenci 
určitých druhů organismů, které mají menší prostorové nároky (vedle řady druhů 
rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků 
atd.). Jedná se například o remízky, břehové porosty, keřové porosty na mezích, 
podél železničních tratí apod. Interakční prvky mohou být v zemědělské krajině 
navrhovány v rámci komplexních pozemkových úprav, kdy slouží zároveň k ochraně 
půdního fondu.

Doprovodná zeleň v Těrlicku – ul. Těšínská, doprovodná zeleň podél komunikace 
I.třídy

V krajině ORP Havířov se vyskytuje vysoké množství doprovodné zeleně, která 
napomáhá propojit jednotlivé skladebné součásti ÚSES a jiných přírodních prvků.

Doprovodná zeleň je důležitou a nedílnou součástí kulturní krajiny. Je důležitá 
z hlediska protierozní ochrany, kdy svým kořenovým systémem zpevňuje svahy, 
chrání proti oslnění sluncem, slouží v krajině jako izolační prvek. Tradičně hodnotný 
vegetační doprovod komunikací je velmi významným historickým a přírodním 
dědictvím. Tvoří často významnou estetickou dominantu, je cenný z pohledu 
ekologického, snižuje větrnou erozi a svým stíněním často přispívají i k bezpečnosti 
provozu.
Rychlý hospodářský rozvoj v průběhu posledních let dostává do rozporu s těmito 
tradičními formami zeleně a vyžaduje jejich rozsáhlou přestavbu, přestože její 
význam je v krajině nepopíratelný.
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Územním plánem Horní Suchá je pak přímo vymezen interakční prvek:

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (duben/2016)
(podkladem pro zákres byl Územní plán Horní Suchá)

Část interakčního prvku v Horní Suché – lokalita Paseky, břehové porosty podél 
komunikace Černá cesta
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VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ

Významný krajinný prvek (VKP) je definován v §3, odst. 1, písm. b zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako „ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající 
k udržení její stability.“ VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách:

 VKP „ze zákona“ – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní 
nivy – (viz. další kapitola);

 Registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, zejména mokřady, 
stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů 
v sídelním útvaru, např. historické zahrady nebo parky (historické zahrady a parky 
mohou být zároveň nemovitou památkou podle zákona o státní památkové péči 
č. 20/1987 Sb. v platném znění). Jako VKP je možné registrovat i jiné části krajiny. 

Na území ORP Havířov se vyskytují 4 registrované významné krajinné prvky:

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (leden/2016)
(podkladem pro zákres byla jednotlivá rozhodnutí a katastrální mapa)
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Název: Naleziště „Těšíňanky“
Katastrální území: Albrechtice u Českého Těšína
Rozhodnutí: ŽP 119/1636/93 – Sm, ze dne 5.3.1993
Popis: Naleziště "Těšíňanky” čili hvězdnatce zubatého - polský název 

"cieszynianka” běžně používaný obyvateli Těšína je jako oficiální 
botanický název od r. 1924.
Hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis) roste především 
v listnatých lesích a úrodných vápnitých půdách. V Albrechticích 
se vyskytuje v lokalitě směrem ze Zámostí na Kostelec. V oblasti 
bezejmenného potůčku po levé straně cesty lze najít těšíňanku 
v jejím přirozeném prostředí.

Hvězdnatec zubatý, ilustrační foto

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (leden/2016)
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Lokalita výskytu Těšíňanky – Albrechtice, ul. Kostelecká

Název: Meandrující tok Stonávky
Katastrální území: Albrechtice u Českého Těšína
Rozhodnutí: ŽP 119/1636/93 – Sm, ze dne 5.3.1993
Popis: Jedná se o ekologicky významný segment krajiny s přirozeně 

meandrujícím tokem v široké říční nivě a charakteristickou 
mozaikou přírodě blízkých společenstev různých skupin typů 
geobiocénů.

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (leden/2016)
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Meandry Stonávky v Albrechticích 

Název: Zvodnělá poklesová kotlina
Katastrální území: Horní Suchá na pozemcích parc.č. 3103/1, 3104, 3105, 3106, 

3107, 3108, 3112, 3114
Rozhodnutí: E/ŽP/378/Sm/99, ze dne 22.8.1999
Popis: Území, ovlivněná těžbou uhlí na řízený zával jsou 

charakteristická výskytem antropogenních vodních ploch –
sedimentačních nádrží a především zvodněných poklesových 
kotlin, vznikajících v místě deformace nadloží. Změny reliéfu,
zvodnění v místě poklesu a spontánní vývoj bez zásahu člověka
jsou hodnotným přínosem pro ekologický rozvoj této krajiny.

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (leden/2016)
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Zvodnělá poklesová kotlina – Horní Suchá, z ul. Osvobození

Název: Skupina 13 kusů dubů letních (Quercus robur)
(v současné době již jen 11 dubů letních)

Katastrální území: Horní Suchá rostoucí podél ulice Hornosušské na pozemcích 
parc.č. 3146, 239/3

Rozhodnutí: ŽP/40318/Sm/02, ze dne 22.8.2002
Popis Podél ulice Hornosušské se nachází skupina původně 13 kusů 

dubů letních - dva stromy byly z důvodu špatného stavu 
pokáceny – prověřeno pořizovatelem ÚAP v lednu 2014)

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (leden/2016)
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Skupina dubů letních – Horní Suchá, na ul. Hornosušské
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VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE ZÁKONA

Významný krajinný prvek (VKP) je podle §3, odst. 1, písm. b zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky 
hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její 
stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny lesy, rašeliniště, 
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které jako 
významný krajinný prvek zaregistruje pověřený obecní úřad (jakožto místně příslušný 
orgán ochrany přírody), zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé 
travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, 
výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů včetně 
historických zahrad a parků.

Horní Bludovice – lokalita Velicesta

Na území ORP Havířov se nachází řada významných krajinných prvků chráněných 
zákonem o ochraně přírody a krajiny. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou 
chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla 
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. 
K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného 
prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo 
takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi 
takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur 
pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. 

Mezi významné krajinné prvky ze zákona na území ORP Havířov patří:

Významný krajinný prvek: LESY
Záležitosti lesních porostů se věnuje celá samostatná kapitola „lesní hospodářství“,
která je dále členěna na části:

 lesy ochranné

 lesy zvláštního určení

 lesy hospodářské
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Bohaté lesní porosty podél Stonávky – Těrlicko, ul. Třanovická

Významný krajinný prvek: RAŠELINIŠTĚ
Tento významný krajinný prvek se na území ORP Havířov nevyskytuje.

Významný krajinný prvek: VODNÍ TOKY, RYBNÍKY, JEZERA
Těmto tématům se věnuje celá samostatná kapitola „vodní hospodářství“, která je 
dále členěna na části:

 vodní zdroje povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem

 chráněná oblast přirozené akumulace vod

 vodní útvar povrchové vody, vodní útvar podzemních vod

 vodní nádrž

 povodí vodního toku, rozvodnice

Horní Suchá – vodní nádrž Nebesák

Významný krajinný prvek: TĚRLICKÉ MOKŘADY
Těrlické mokřady se nachází v k.ú. Horní Těrlicko. Tvoří je část meandrujícího toku 
Stonávky a horní záchytná nádrž vodního díla Těrlicko. Tato lokalita je zajímavá
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přírodním prostředím lužního a mokřadního charakteru. Místní biotop nabízí mnoho 
druhů ptactva a lze se zde setkat s celou řadou zajímavých obojživelníků.

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)

Těrlicko – horní záchytná nádrž u vodního díla Těrlicko – Stonávka
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Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)

Těrlicko – meandrující tok Stonávka

Významný krajinný prvek: ÚDOLNÍ NIVY

Údolní niva je rovinné údolní dno, aktivované při povodňovém stavu vodního toku; 
tvoří ji štěrkovité, písčité, hlinité nebo jílovité naplaveniny, jejichž úložné poměry 
často vykazují nepravidelnosti způsobené větvením toku, vznikem ostrovů, meandrů, 
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náplavových kuželů a delt, sutí, svahových sesuvů apod. V nivách se nacházejí 
nejkvalitnější půdy s nejvyšší produkcí biomasy – nivní louky a lesy, po uvážlivém 
usměrnění vodního režimu také pole či sady. V přírodním či alespoň polopřírodním 
stavu obsahují cenné biotopy: lužní lesy, květnaté louky, mokřady, přirozená koryta.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova (pro potřeby zpracování tohoto 
jevu) u větších vodních toků (Lučina, Stonávka, Sušanka) zpracoval grafický mapový 
podklad s vymezením údolních niv.
U drobných toků, kde údolní nivy nejsou stanoveny, byla odborem životního prostředí 
Magistrátu města Havířova navržena konstantní šířka údolních niv a to cca 10 m od 
každé břehové hrany, jako vazba a posílení lokálních prvků územního systému 
ekologické stability.

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016)

Těrlicko – údolní niva Stonávky
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PŘÍRODNÍ PAMÁTKY

Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy (zejména geologický či 
geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů) 
ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým 
významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk.  Přírodní 
památku může vyhlásit orgán ochrany přírody a krajiny a stanoví přitom také její 
bližší ochranné podmínky. 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (únor/2016), data ESRI

přírodní památka MEANDRY LUČINY

V rámci přírodní památky Meandry Lučiny je chráněn přirozeně meandrující tok 
s navazujícími mokřady a lužními porosty, který představuje biotop řady chráněných 
druhů živočichů. Přírodní památka se nachází jižně od zastavěného území města 
Havířova, má výměru 40,65 ha, nadmořskou výšku 244 – 264 m.n.m. a bylo 
vyhlášeno v roce 1991. 

Název PP Meandry Lučiny
katastrální území: Havířov-město
kód ÚSOP: 1364
IUCN: III – přírodní památka
Předmět ochrany: Ochrana přirozeného koryta řeky Lučiny s meandry a bohatým 

porostem biologického významu
Vyhlášeno: Vyhláška ze dne 25.11.1991, kterou se určuje chráněný přírodní 

výtvor "Meandry Lučiny"
Rozloha: 40,6515 ha
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Charakteristika: Chráněné území zahrnuje nivu řeky Lučiny v délce dva kilometry. 
Koryto s četnými nádržemi a výrazně členitým dnem je lemováno 
sérií rostlinných společenstev vodních toků. Bylinné patro je 
nejpestřejší v jarním období, kdy nápadně kvete sasanka 
pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), křivatec žlutý (Gagea 
lutea), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a prvosenka 
vyšší (Primula elatior). Naopak velmi nenápadná je pižmovka 
mošusová (Adoxa moschatelina) – ohrožený druh podle 
červeného seznamu severovýchodní Moravy a Slezska.
V okolí toku a vodních ploch bylo zjištěno celkem 15 druhů 
vážek, mezi vzácnější patří šidélko znamenané (Erythromma 
viridulum) a vážka bělořitná (Orthetrum albistylum). Pestrá je 
rovněž ichtyofauna – bylo zjištěno 13 druhů ryb, mezi nimi 
ohrožený druh střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a ojediněle 
i kriticky ohrožená mihule potoční (Lampetra planeri).
Mokřady jsou biotopem čolka obecného (Triturus vulgaris), 
ropuchy zelené (Bufo viridis), ropuchy obecné (Bufo bufo) 
a skokana zeleného (Rana esculenta). Dutiny starých stromů 
využívají strakapoud velký (Dendrocopos major), žluna zelená 
(Picus viridis) a šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla).

Ochranné pásmo: Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje přírodní památku 
ochranné pásmo podle §37 zákona 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, což je území do vzdálenosti 50 m od hranic 
zvláště chráněného území.

Cíl ochrany: Není nebo neuveden nebo zatím nezaklíčován.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (únor/2016), data ESRI
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Seznam parcel platný k datu vyhlášení
Číslo 

parcely
Část 

parcely
Druh pozemku

Číslo 
parcely

Část 
parcely

Druh pozemku

2290 Ne trvalé travní porosty 2446 Ano trvalé travní porosty

2291 Ne orná půda 2448/1 Ano ostatní plocha

2292 Ne trvalé travní porosty 2449 Ne vodní plocha

2426 Ano ostatní plocha 2450 Ne lesní pozemek

2431 Ano ostatní plocha 2537 Ne trvalé travní porosty

2432 Ne ostatní plocha 2538 Ano ostatní plocha

2433 Ne trvalé travní porosty 2565 Ne ostatní plocha

2434 Ano ostatní plocha 2566 Ne ostatní plocha

2435 Ne ostatní plocha 2568/1 Ne trvalé travní porosty

2436 Ne trvalé travní porosty 2593 Ne ostatní plocha

2437 Ne ostatní plocha 2596 Ne vodní plocha

2438/1 Ano trvalé travní porosty 2598 Ne trvalé travní porosty

2444 Ano ostatní plocha

Meandry Lučiny v Havířově

přírodní památka MOKŘAD U RONDELU

Přírodní památka Mokřad u Rondelu s rozlohou 14,7 ha se rozkládá západně 
od Havířova v nadmořské výšce 243 – 250 m.n.m. v prostoru mezi řekou Lučinou a 
silnicí Ostrava - Havířov u kruhového objezdu v Havířově. Jde o soustavu uměle 
vybudovaných vodních nádrží a mokřady v místě bývalé rybniční soustavy v nivě 
řeky Lučiny a Sušanky, které se v současné době postupně zazemňují. Aby byly 
zajištěny podmínky ochrany, mělo by se zabránit postupnému zazemňování tůní a 
některé z tůní prohloubit, v případě zarůstání odstraňovat litorální vegetaci a zamezit 
vytváření černých skládek. 
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Název PP Mokřad u Rondelu
katastrální území: Havířov-město
kód ÚSOP: 5794
IUCN: III – přírodní památka
Předmět ochrany: Ochrana čolka velkého
Vyhlášeno: Nařízení Moravskoslezského kraje č.7/2013 ze dne 4.6.2013 

o zřízení přírodní památky Mokřad u Rondelu a jejího 
ochranného pásma, a o stanovení jejich bližších ochranných 
podmínek.

Rozloha: 14.6667 ha (v k.ú. Havířov-město -12.9040 ha, v k.ú. Šenov 
u Ostravy -1.7627 ha)

Charakteristika: Celé území je významně ovlivněno výškou hladiny podzemní 
vody a současně protékajícími toky Lučinou a Sušankou. Na celé 
ploše se vyvinuly nivní půdy s různým stupněm oglejení. V území 
se nachází soustava uměle vybudovaných vodních nádrží a 
mokřadů v místě bývalé rybniční soustavy. Obecně se jedná 
o území s mokřadními společenstvy na antropogenně 
vytvořeném terénu zahrnující cenná společenstva bývalého 
rybníka a juvenilní mokřadní biotopy na místech s vysokou 
hladinou podzemní vody s makrofytní vegetaci přirozeně 
eutrofních a mezotrofních stojatých vod a měkkým luhem 
nížinných řek. Nivy Lučiny a Sušánky tvoří důležitý biokoridor pro 
migraci živočichů. Mokřadní charakter lokality s tůněmi v různém 
sukcesím stádiu vyhovuje širokému spektru druhů vázaných na 
tento typ biotopu, zejména pak obojživelníkům a vážkám. 
V rámci vysoce antropogenně ovlivněné průmyslové krajiny 
Karvinska jde o jedno z nejdůležitějších refugií zvláště 
chráněných druhů - výskyt stavu populací evropsky významného 
druhu – čolek velký (Triturus cristatus).

Ochranné pásmo: Hranice ochranného pásma přírodní památky je stanovena 
uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž 
vrcholy jsou určeny souřadnicemi udanými v jednotné 
trigonometrické síti katastrální. Seznam souřadnic jednotlivých 
vrcholů uzavřených geometrických obrazců uspořádaných tak, 
jak jdou v obrazcích za sebou, je obsažen v příloze č. 2 Nařízení 
Moravskoslezského kraje č. 7/2013.

Cíl ochrany: Není nebo neuveden nebo zatím nezaklíčován.

Mokřad u Rondelu v Havířově, na hranici se Šenovem
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Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (únor/2016), data ESRI

Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí:
Katastrální území: 637556 Havířov – město
Celkem 12,9040 ha

Seznam parcel přírodní památky na území ORP Havířov

Název KÚ Číslo parcely Část parcely Druh pozemku

Havířov - město 3877 Ano ostatní plocha
Havířov - město 3878 Ano ostatní plocha
Havířov - město 3879 Ano ostatní plocha
Havířov - město 3884/1 Ano ostatní plocha
Havířov - město 3884/2 Ano ostatní plocha
Havířov - město 3884/3 Ano ostatní plocha
Havířov - město 3889 Ano vodní plocha

Ochranné pásmo: 637556 Havířov – město
Celkem 4,0192 ha

Seznam parcel ochranného pásma přírodní památky na území ORP Havířov

Název KÚ
Číslo 

parcely
Část 

parcely
Druh 

pozemku
Název 

KÚ
Číslo 

parcely
Část 

parcely
Druh 

pozemku

Havířov -
město 3874 Ne ostatní plocha

Havířov -
město 3884/3 Ano

ostatní 
plocha

Havířov -
město 3875 Ne ostatní plocha

Havířov -
město 3884/4 Ne

ostatní 
plocha

Havířov -
město 3876 Ne ostatní plocha

Havířov -
město 3884/5 Ano

ostatní 
plocha
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Havířov -
město 3877 Ano ostatní plocha

Havířov -
město 3889 Ne vodní plocha

Havířov -
město 3878 Ano ostatní plocha

Havířov -
město 3927 Ano

ostatní 
plocha

Havířov -
město 3879 Ano ostatní plocha

Havířov -
město 3932/1 Ano

ostatní 
plocha

Havířov -
město 3884/1 Ano ostatní plocha

Havířov -
město 3932/2 Ne

ostatní 
plocha

Havířov -
město 3884/2 Ano ostatní plocha

Havířov -
město 3932/3 Ano

ostatní 
plocha

Mokřad u Rondelu v Havířově, na hranici se Šenovem

přírodní památka STARÁ ŘEKA

Přírodní památka malého rozsahu Stará řeka slouží k ochraně odstaveného meandru 
Lučiny, který je útočištěm mnoha druhů zvláště chráněných druhů živočichů, 
zejména obojživelníků. Nachází se v obci Horní Bludovice, má výměru pouhých 1,42 
ha, nadmořskou výšku 260 – 262 m.n.m. a byla vyhlášena v roce 2002.
Území je zbytkem regulovaného, původně přirozeně meandrujícího toku Lučiny se 
zachovanými zbytky měkkého luhu v břehovém porostu. 

Název PP Stará řeka
katastrální území: Horní Bludovice, Prostřední Bludovice
kód ÚSOP: 2222
IUCN: IV – řízená rezervace
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Předmět ochrany: Zachování slepého ramene řeky Lučiny s výskytem ohrožených 
druhů 5794 živočichů, zejména obojživelníků a plazů

Vyhlášeno: Nařízení Okresního úřadu Frýdek-Místek, ze dne 25.11.2002, 
o vyhlášení přírodní památky Stará řeka

Rozloha: 1,4154 ha
Charakteristika: Lokalita je fragmentem regulovaného, původně přirozeně 

meandrujícího toku Lučiny se zachovanými zbytky měkkého luhu 
v břehovém porostu. V širším okolí se jedná o unikátní mokřad, 
který je významným útočištěm pro chráněné druhy obojživelníků 
a plazů včetně druhů kriticky ohrožených.
Na nevelkém území zde žijí čolek obecný (Triturus vulgaris), 
horský (Triturus alpestris) i velký (Triturus cristatus), ropucha 
obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), 
krátkonohý (Rana lessonae) a zelený (Rana esculenta), kuňka 
žlutobřichá (Bombina variegata), užovka obojková (Natrix natrix) 
a ještěrka obecná (Lacerta agilis).
Z ptáků se na území vyskytují zejména ledňáček říční (Alcedo 
atthis) a volavka popelavá (Ardea cinerea).

Ochranné pásmo: Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje přírodní památku 
ochranné pásmo, které je v tomto případě stanoveno Nařízením 
Okresního úřadu Frýdek-Místek, ze dne  25.11.2002, o vyhlášení 
přírodní památky Stará řeka. Celková plocha ochranného pásma 
činí 3,5166 ha. – V datové sadě AOPK nebylo toto ochranné 
pásmo předáno.

Cíl ochrany: Není nebo neuveden nebo zatím nezaklíčován.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (únor/2016), data ESRI
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Seznam parcel území platný k datu vyhlášení
Seznam parcel ochranného pásma platný 
k datu vyhlášení

Název 
KÚ

Číslo 
parcely

Část 
parcely

Druh pozemku
Název 

KÚ
Číslo 

parcely
Část 

parcely
Druh pozemku

Horní 
Bludovice 315/3 Ne lesní pozemek

Horní 
Bludovice 307/3 Ne orná půda

Horní 
Bludovice 949/2 Ne ostatní plocha

Horní 
Bludovice 315/2 Ne lesní pozemek

Horní 
Bludovice 951/2 Ne lesní pozemek

Horní 
Bludovice 316/1 Ne

trvalé travní 
porosty

Horní 
Bludovice 951/3 Ne vodní plocha

Horní 
Bludovice 316/2 Ne

trvalé travní 
porosty

Prostřední 
Bludovice 431 Ne

zastavěná plocha a 
nádvoří

Horní 
Bludovice 316/6 Ne

trvalé travní 
porosty

Prostřední 
Bludovice 534/15 Ne orná půda

Horní 
Bludovice 316/7 Ne

trvalé travní 
porosty

Prostřední 
Bludovice 534/2 Ne ostatní plocha

Horní 
Bludovice 323/11 Ne ostatní plocha

Prostřední 
Bludovice 534/31 Ne orná půda

Horní 
Bludovice 410/1 Ne

trvalé travní 
porosty

Prostřední 
Bludovice 534/6 Ne orná půda

Horní 
Bludovice 410/2 Ne ostatní plocha

Prostřední 
Bludovice 534/7 Ne orná půda

Horní 
Bludovice 411 Ano ostatní plocha

Prostřední 
Bludovice 534/8 Ne orná půda

Horní 
Bludovice 412/1 Ne orná půda

Prostřední 
Bludovice 535/1 Ne orná půda

Horní 
Bludovice 412/3 Ano orná půda

Prostřední 
Bludovice 536/1 Ne ostatní plocha

Horní 
Bludovice 951/1 Ano orná půda

Prostřední 
Bludovice 536/2 Ne ostatní plocha

Horní 
Bludovice 951/5 Ne lesní pozemek

Prostřední 
Bludovice 536/3 Ne ostatní plocha

Horní 
Bludovice 951/6 Ne lesní pozemek

Prostřední 
Bludovice 879/2 Ne vodní plocha

Prostřední 
Bludovice 432 Ne

zastavěná plocha 
a nádvoří

Prostřední 
Bludovice 879/3 Ne vodní plocha

Prostřední 
Bludovice 433 Ne

zastavěná plocha 
a nádvoří

Prostřední 
Bludovice 879/5 Ne vodní plocha

Prostřední 
Bludovice 534/1 Ne orná půda
Prostřední 
Bludovice 534/13 Ne orná půda
Prostřední 
Bludovice 534/14 Ne orná půda
Prostřední 
Bludovice 534/30 Ne orná půda
Prostřední 
Bludovice 535/2 Ne orná půda
Prostřední 
Bludovice 538/3 Ne orná půda
Prostřední 
Bludovice 879/1 Ne orná půda
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Stará řeka, lokalita Horní Bludovice
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PAMÁTNÝ STROM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím 
orgánu ochrany přírody za památné stromy. Je-li třeba památné stromy zabezpečit 
před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany přírody, který je vyhlásil, 
ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen 
s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Pokud tak neučiní, má každý 
strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru 
kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná 
pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, 
odvodňování, chemizace. Veškeré zásahy a opatření v ochranném pásmu 
památného stromu lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny 
vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné 
introdukované dřeviny a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, které jsou 
památníky historie, připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé 
pověsti a báje.
Je nutné zdůraznit, že není v kompetenci obecního úřadu povolit pokácení dřevin 
prohlášených za památné stromy, aniž by předtím příslušný orgán ochrany přírody 
nezrušil jejich ochranu.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (únor/2016), data ESRI

památný strom  DUB V HAVÍŘOVĚ
jednotlivý strom

kód: 100347
druh stromu: dub letní (Quercus robur L.)
datum vyhlášení ochrany: 04.09.2003
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lokalizace: 4346/6, k.ú. Havířov–město

popis: dub v meandrech Lučiny s rovným kmenem a pravidelnou užší 
korunou

ochranné pásmo: vyhlášené - kruh o poloměru 9,5 m

památný strom  DUB V ALBRECHTICÍCH
jednotlivý strom

kód: 100348
druh stromu: dub letní (Quercus robur L.)
datum vyhlášení ochrany: 20.02.2003
lokalizace: 483, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína

popis: v zahradě domu na ul. Hlavní č. 8 - nedaleko restaurace Pamol,
s rovným kmenem a pravidelnou širokou korunou

ochranné pásmo: vyhlášené - kruh o 15 m od středu kmene
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památné stromy  ALEJ V ULICI E. KRASNOHORSKÉ 5 -
stromořadí

kód: 100368
druhy stromů: 1 x dub letní (Quercus robur L.), 

6 x jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) – 1 pokácen
3 x lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) – 2 pokáceny

datum vyhlášení ochrany: 08.02.1993
lokalizace: 85, 92/3, 109/3, 91/2, k.ú. Bludovice
popis: uprostřed a kolem parkoviště na ul. E. Krásnohorské, pozůstatek 

bývalé aleje okolo „císařské cesty“; 
jedná se o alejové stromy s výjimkou dubu, který má krásnou 
košatou korunu téměř od země;

ochranné pásmo: vyhlášené – kruhy o poloměru 5x 7m, 2, 5 m, 4 m, 8 m, 9 m

památné stromy  ALEJ V ULICI E. KRASNOHORSKÉ  4 –
stromořadí

kód: 100369
druhy stromů: 2 x lípa malolistá (Tilia cordata Mill.), 

1 x lípa obecná (Tilia x vulgaris Hayne)
datum vyhlášení ochrany: 18.02.1993
lokalizace: 86, k.ú. Bludovice

popis: naproti Orionu, pozůstatek bývalé aleje okolo „císařské cesty“; 
2 lípy jsou v dobrém stavu s dutinou v kmeni- výška stromu 
výrazně snížena kvůli usychání;
poslední lípa je již jen mrtvé torzo stažené obručí a chráněné 
kovanou mříží 

ochranné pásmo: vyhlášené – kruhy o poloměru 7 m, 10 m, 21 m
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památné stromy  ALEJ V ULICI E. KRASNOHORSKÉ  3 -
stromořadí

kód: 100370
druhy stromů: 2 x jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.),

1 x lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)
datum vyhlášení ochrany: 08.02.1993
lokalizace: 97/1, 98/2, k.ú. Bludovice

popis: pozůstatek bývalé aleje okolo „císařské cesty“; 
koruny stromů prosychají, jeden z jasanů má nakloněný kmen a 
výmladky na kmeni

ochranné pásmo: vyhlášené – kruhy o poloměru 2x 6 m, 7 m
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památné stromy  ALEJ V ULICI E. KRASNOHORSKÉ  
stromořadí

kód: 100372
druhy stromů: 1 x jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), 

1 x jírovec maďal (Aesculus hippocastanum L.)
datum vyhlášení ochrany: 08.02.1993
lokalizace: 107/2, 104 k.ú. Bludovice

popis: naproti Orionu, pozůstatek bývalé aleje okolo „císařské cesty“; 
stromy ve velmi dobrém stavu

ochranné pásmo: vyhlášené – kruhy o poloměru 6 m, 9 m

památný strom  DUB U SKLENÍKŮ
jednotlivý strom

kód: 100379
druh stromu: dub letní (Quercus robur L.)
datum vyhlášení ochrany: 01.06.1990
lokalizace: 2554, k.ú. Prostřední Suchá

popis: umístěn západně od skleníků a jižně od rybníků;
kmen od 1,5 m rozdvojen, koruna souměrná

ochranné pásmo: ze zákona
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památný strom  ALBRECHTICKÝ DUB  
jednotlivý strom

kód: 100380
druh stromu: dub letní (Quercus robur L.)
datum vyhlášení ochrany: 01.06.1990
lokalizace: 1169/6, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína

popis: umístěn jako solitér v polích mezi ul. Na Zámostí a ul. 
Pardubická
průběžný rovný kmen, v celé délce poškozen bleskem, koruna 
zaoblená užší, suchý vrchol ponechán pro přisedání ptáků

ochranné pásmo: ze zákona



4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

53

památný strom  LÍPA V TĚRLICKU  
jednotlivý strom

kód: 100381
druh stromu: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)
datum vyhlášení ochrany: 01.06.1990
lokalizace: 3323, k.ú. Horní Těrlicko

popis: umístěn jako součást liniové zeleně v polích nad cestou v lokalitě 
U Farských lipek;
rovný tlustý kmen, který se rozdvojuje, s hustou podsaditou 
korunou (v úžlabí roste bez)

ochranné pásmo: ze zákona

památné stromy  DUBY LETNÍ V ALBRECHTICÍCH
skupina stromů

kód: 100396
druhy stromů: 4 x dub letní (Quercus robur L.)
datum vyhlášení ochrany: 01.06.1990
lokalizace: 2283, 2286/1, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína

popis: v osadě Pardubice u domu čp. 34 - tzv. Dzibkovy duby; 
obvod kmenů: 550 cm, 440 cm, 410 cm, 365 cm
jeden strom je zdravý, dva stromy byly zasaženy bleskem – od 
paty duté, jeden strom je již jen torzo – po odlomení koruny

ochranné pásmo: ze zákona
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památný strom  SMELÍKŮV DUB  
jednotlivý strom

kód: 105809
druh stromu: dub letní (Quercus robur L.)
datum vyhlášení ochrany: 28.01.2012
lokalizace: 1102/3, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína

popis: na travnaté ploše za rodinným domem ul. Osvobození čp. 43;
ve velmi dobrém zdravotním stavu

ochranné pásmo: vyhlášené – kruh o poloměru 13 m
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NATURA 2000 - EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY

NATURA 2000 – evropsky významné lokality jsou místa, které z biogeografické 
oblasti, k níž náleží, významně přispívají k udržení nebo obnově příznivého stavu 
alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo jednoho evropsky významného 
druhu živočichů z hlediska jejich ochrany, nebo k udržení biologické rozmanitosti 
biogeografické oblasti.
Ptačí oblasti jsou území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a 
početnosti populací těch druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a 
stanovených právními předpisy Evropských společenství, které stanoví vláda 
nařízením. 

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.

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (květen/2016), data ESRI

evropsky významná lokalita MOKŘAD U RONDELU

Evropsky významná lokalita Mokřad u Rondelu s rozlohou 14,8 ha se rozkládá 
západně od Havířova v nadmořské výšce 243 – 250 m.n.m. v prostoru mezi řekou 
Lučinou a silnicí Ostrava - Havířov u kruhového objezdu v Havířově. Jde o soustavu 
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uměle vybudovaných vodních nádrží a mokřady v místě bývalé rybniční soustavy v 
nivě řeky Lučiny a Sušanky, které se v současné době postupně zazemňují. Obecně 
se jedná o území s mokřadními společenstvy na antropogenně vytvořeném terénu 
zahrnující cenná společenstva bývalého rybníka a juvenilní mokřadní biotopy na 
místech s vysokou hladinou podzemní vody s makrofytní vegetací přirozeně 
eutrofních a mezotrofních stojatých vod a měkkým luhem nížinných řek L2.4. 
Aby byly zajištěny podmínky ochrany, mělo by se zabránit postupnému zazemňování 
tůní a některé z tůní prohloubit, v případě zarůstání odstraňovat litorální vegetaci a 
zamezit vytváření černých skládek.

Název: Mokřad u Rondelu
Kód lokality: 3287
Kód NATURA: CZ0813455
Datum 1. vyhlášení: 22.12.2004
Rozloha lokality: 14,8038 ha

(v k.ú. Havířov-město -13,1991ha; k.ú. Šenov u Ostravy -
1,6047ha)

Charakteristika: Jedná se o soustavu uměle vybudovaných vodních nádrží a 
mokřady v místě bývalé rybniční soustavy v prostoru mezi řekou 
Lučinou a silnicí Ostrava – Havířov u kruhového objezdu v 
Havířově. Obecně se jedná o území s mokřadními společenstvy 
na antropogenně vytvořeném terénu zahrnující cenná 
společenstva bývalého rybníka a juvenilní mokřadní biotopy na 
místech s vysokou hladinou podzemní vody s makrofytní 
vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a 
měkkým luhem nížinných řek. V území je potřeba udržovat a 
vytvářet hloubkově různě diferencované vodní plochy 
s proměnlivou břehovou čárou a vhodnými sklony břehů. Tůně 
s bohatě vyvinutou vegetací a litorálním pásem tvořeným 
orobincem úzkolistým (Typha angustifolia) obývá čolek velký
(Triturus cristatus). Právě díky přítomnosti silné populace tohoto 
druhu bylo území zařazeno na seznam lokalit evropského 
významu.

Cíl ochrany: Není nebo neuveden nebo zatím nezaklíčován.
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Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (květen/2016), data ESRI

Evropsky významná lokalita Mokřad u Rondelu – zvodnělá plocha
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LOKALITY VÝSKYTU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A 
ŽIVOČICHŮ S NÁRODNÍM VÝZNAMEM

Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně 
velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné. Základem ochrany živočichů je 
komplexní ochrana jejich stanovišť. Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je 
komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí. Bezprostředním okolím 
rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a 
do něhož nelze zasahovat, aniž by rostlina na tento zásah nereagovala. 

Na správním území ORP Havířov, konkrétně na území statutárního města Havířova
v k.ú. Dolní Suchá (Sušanské nádrže), je evidován výskyt populace užovky 
podplamaté (Natrix tessellata), kriticky ohroženého druhu v ČR a zároveň druhu, 
jenž 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. Jedná se o prvně 
dokumentovaný a popsaný výskyt druhu v úmoří Baltského moře (povodí Odry). S 
největší pravděpodobností jde o relikt přirozeného recentního výskytu v tomto 
regionu. Z tohoto vyplývá, že významnost této lokality je velmi vysoká.

Užovka podplamatá se vyskytuje na tzv. Sušanských nádržích parc. č. 2691/7, 
2691/12, 2691/16, 2691/21, 2691/25, 2691/29, jejich dělících hrázích parc. č. 
2691/11, 2691/15, 2691/20, 2691/23, 2691/27 a části obvodových hrází par. č. 
2691/24 a 2691/28, vše v k.ú. Dolní Suchá.

Lokalizace území výskytu populace užovky podplamaté

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Poodří (únor/2016)
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Červený polygon znázorňuje plochu s výskytem užovky podplamaté na Sušanských 
nádržích 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Poodří 

Poslední podrobný průzkum populace na tomto místě provedený v letech 2012-2013 
potvrdil, že zmíněné nádrže a jejich hráze jsou potravním, rozmnožovacím, 
úkrytovým a zimovacím biotopem druhu. Současná velikost populace je odhadována
na 36 až 70 dospělých jedinců.
S ohledem na národní i evropský význam této populace je potřeba této lokalitě 
z pohledu ochrany a druhu věnovat zvýšenou pozornost.

Zdroj: wikipedia.org 

Užovka podplamatá (Natrix tessellata) je evropský nejedovatý had z čeledi
užovkovitých,  70-100 cm dlouhý, který je vázán na vodní prostředí.  Velmi důležité je 
příhodná sluneční expozice stanoviště. Přezimování často probíhá v blízkých 
sutinových svazích či porostu. Tok bývá bohatý na ryby, prohřívané mělčiny a 
střídání volných a zarostlých břehů. Aktivita užovek se pohybuje od dubna do října.
Žere především ryby, někdy ale také obojživelníky jako žáby, ropuchy, čolky a pulce.
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Sušanské nádrže v Havířově
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Lesopark Stromovka v Havířově

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Přírodní lesní oblasti jsou území rozlišená na základě jednotných geologických, 
klimatických, orografických a fytogeografických podmínek. Lesy na území SO ORP 
Havířov jsou zařazeny dle Oblastních plánů rozvoje lesa, do přírodní lesní oblasti 
PLO 39 – Podbeskydská pahorkatina.

Podbeskydská pahorkatina je poměrně malá přírodní oblast (211 km2 lesa) s nízkou 
lesnatostí (14 %); která zaujímá vlastní pahorkatinu, oderskou část Moravské brány a 
Ostravskou pánev. V oblasti jsou vybudovány dvě velké přehrady (Žermanická a 
Těrlická) na průmyslovou vodu, rekreaci a na ochranu před velkými vodami. 
Klimatický okrsek je mírně teplý, vlhký až velmi vlhký, pahorkatinný až rovinný. 
Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7 a 8,8 °C, průměrný roční úhrn srážek
dosahuje 650 až 960 (1235) mm.
Z lesních vegetačních stupňů výrazně převládá dubobukový (73 %) a značně se 
uplatňuje živná řada (45 %). Pro poměrně pestré přírodní podmínky je i dosti bohatá 
škála lesních typů. Vedle převládajícího buku a dubu, méně jedle, se v přirozené 
skladbě uplatňovaly v dosti značné příměsi téměř všechny listnaté dřeviny. 
Geologické podloží, půdní typy a klima působí, že produkční možnosti oblasti jsou 
značné.
V současných porostech PLO jako celku dominují sice jehličnaté porosty (57 %) 
s převahou smrku, ale dosud jsou hojně zastoupeny různé listnáče (43 %). Les je 
na území SO ORP Havířov tu velmi rozdroben do malých komplexů a izolovaných 
lesíků. V celé oblasti jsou velmi dobré růstové podmínky, zbývající jehličnaté porosty 
jsou v blízkosti zdrojů silně redukovány imisemi. Na většině území se musí řešit 
specifické podmínky hospodaření v průmyslové aglomeraci, mimo jiné i zalesňování 
hald a poddolovaných území. Na území SO ORP Havířov je však nepůvodních 
smrkových porostů málo a lesy jsou tak v lepším zdravotním stavu. 
Část přírodní oblasti se nachází přímo v Ostravsko-karvinské průmyslové 
aglomeraci. Pro toto území je typická devastace lesů v důsledku lidské činnosti 
(poddolovaná území, haldy, skládky) a naopak vznik nově zalesněných ploch v rámci 
rekultivací devastovaných území. Lesy zde plní významnou ekologicko-stabilizační a 
krajinotvornou funkci a zároveň i funkci rekreační.
Na některých zemědělských plochách, které přestávají být obhospodařovány, se 
spontánně začíná šířit les.
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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. Většina lesů jsou 
lesy hospodářské, menší část patří do kategorie lesů zvláštního určení, a to na 
území obcí Havířov, Horní Suchá a Albrechtice. Lesy zvláštního určení jsou lesy, 
v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. Les 
ochranný se nachází v Horní suché. 

Plocha lesa a lesnatost dle jednotlivých obcí ORP Havířov k 31.12.2015
Obec Celková výměra (ha) Lesní půda - rozloha (ha) Podíl lesů (%)

Albrechtice 1 269 322 25,4
Havířov 3 208 381 11,9
Horní Bludovice 899 101 11,2
Horní Suchá 980 247 25,2
Těrlicko 2 465 472 19,1
SO ORP Havířov 8 821 1 523 17,3

Kategorie lesa dle jednotlivých obcí ORP Havířov k 31.12.2015
Obec Hospodářský 

(ha)
Les zvláštního 

určení (ha)
Ochranný (ha) Celková plocha (ha)

Albrechtice 282,1 40,2 0,0 322
Havířov 126,1 254,9 0,0 381
Horní Bludovice 101,0 0,0 0,0 101
Horní Suchá 135,2 110,4 1,7 247
Těrlicko 436,9 35,4 0,0 472
SO ORP Havířov 1081,3 440,9 1,7 1523

Zdroj: Český statistický úřad (květen/2016)

Velký les v Horní Suché
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LESY OCHRANNÉ

Do kategorie lesů ochranných se zařazují:
a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké 

svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky 
apod.), 

b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy 
a lesy na exponovaných hřebenech,

c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni.

O zařazení lesů do kategorie lesů ochranných rozhoduje orgán státní správy lesů na 
návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

Kategorizace lesních pozemků:
Pokud není v rozhodnutí uvedeno, která kategorie je prioritní, jsou priority 
následující:

 les ochranný je nadřazen lesům zvláštního určení;
 les zvláštního určení dle §8, odst.1 lesního zákona je nadřazen lesům 

zvláštního určení dle §8, odst.2;
 další pořadí priorit z lesního zákona ani z vyjádření MZe nelze stanovit.

Členění lesů ochranných dle kódu:

Do 
roku 
1997

Kód Kategorie
21 lesy ochranné - na mimořádně nepříznivých stanovištích
22 lesy ochranné - vysokohorské
23 lesy ochranné - v pásmu kosodřeviny
24 lesy ochranné - potřebné k zajištění ochrany půdy

Od 
roku 
1998

Kód Subkategorie Kategorie
21a lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích lesy ochranné

21b

vysokohorské lesy pod hranicí stromové 
vegetace chránící níže položené lesy a lesy 
na exponovaných hřebenech

21c lesy v klečovém lesním vegetačním stupni
Pozn.: zeleně označené subkategorie se vyskytují v ORP Havířov

Podkladové dokumenty ke kategorizaci podle rozhodnutí
 Lesní zákon č.289/1995 Sb.
 Jednotlivá rozhodnutí SSL o kategorizaci
 Tabulky podle rozhodnutí SSL vyplňované na krajských pobočkách ÚHÚL

Lesy ochranné definované podle lesní hospodářské osnovy se vyskytují pouze 
okrajově v katastrálním území Horní Suchá (subkategorie 21a – lesy na mimořádně 
nepříznivých stanovištích), ve zbývající části území řešeného ORP se podle 
dodaných podkladů lesy ochranné nevyskytují.
Lesy ochranné definované na základě rozhodnutí se na území ORP Havířov 
nevyskytují.



4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

64

Zdroj: ÚHUL (listopad/2015), data ESRI

Lesy ochranné na hranici Horní Suché a Stonavy
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LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se:
 v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně,
 v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod
 na území národních parků a národních přírodních rezervací

Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na 
zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění 
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním.
O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení rozhoduje orgán státní správy 
lesů na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu.

Členění lesů zvláštního určení dle kódu:

Do roku 
1997

Kód Kategorie
31 lesy zvláštního určení - v OP vodních zdrojů

32 lesy zvláštního určení - přírodní léčivé zdroje

33 lesy zvláštního určení - lesoparky

34 lesy zvláštního určení - obory a bažantnice

35 lesy zvláštního určení - státní ochrana přírody

36 lesy zvláštního určení - exhalace

37 lesy zvláštního určení - lesnický výzkum

38 lesy zvláštního určení - jiné potřeby společnosti

Od 
roku 
1998

Kód Subkategorie Kategorie
31a lesy v pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů I.stupně

le
s
y
 z

v
lá

š
tn
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rč
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31b
lesy v ochranném pásmu zdrojů přírodních léčivých a stolních 
minerálních vod

31c lesy na území nár. parků a nár.přírodních rezervací

32a
lesy v 1.zónách CHKO, lesy v přír. rezervacích a přírodních 
památkách

32b lázeňské lesy

32c příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační

32d lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce

32e
lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, 
klimatickou nebo krajinotvornou

32f lesy pro zachování biologocké různorodosti

32g lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích

32h
lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob 
hospodaření

Pozn.: zeleně označené subkategorie se vyskytují v ORP Havířov

Lesy zvláštního určení jsou lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný 
způsob hospodaření. Jedná se o lesy podle § 8 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a 
o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Lesy zvláštního určení jsou 
definované podle LHP a na základě rozhodnutí.
Lesy zvláštního určení definované na základě rozhodnutí se na území ORP Havířov 
nevyskytují.
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Lesy zvláštního určení dle jednotlivých obcí ORP Havířov podle lesní hospodářské 
osnovy:

Obec Les zvláštního určení (ha)

Albrechtice 40,2

Havířov 254,9

Horní Bludovice 0,0

Horní Suchá 110,4

Těrlicko 35,4

SO ORP Havířov 440,9

Zdroj: ÚHUL (listopad/2015), data ESRI

Příměstský les s funkcí rekreační Havířov – Podlesí, Dlouhá třídy, lokalita Merkur
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LESY HOSPODÁŘSKÉ

Hospodářský les je z hlediska managementu krajiny určitým protipólem přirozených
nebo původních lesů. Jeho primární funkcí je produkce dříví, ale pochopitelně lesní 
hospodáři nerezignují ani v hospodářských lesích na zajišťování ostatních důležitých 
funkcí lesa (půdoochranná, vodoochranná, klimatická, krajinotvorná, rekreační, ...).

Velký les v Horní Suché

Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo 
lesů zvláštního určení.

Do roku 
1997

Kód Kategorie
10 lesy hospodářské

Od roku 
1998

Kód Subkategorie Kategorie

10
lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů 
ochranných nebo lesů zvláštního určení lesy hospodářské

Lesy hospodářské dle jednotlivých obcí ORP Havířov podle lesní hospodářské 
osnovy:

Obec Hospodářský les (ha)

Albrechtice 282,1

Havířov 126,1

Horní Bludovice 101,0

Horní Suchá 135,2

Těrlicko 436,9

SO ORP Havířov 1081,3
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Zdroj: ÚHUL (listopad/2015), data ESRI

Lesní porosty v Těrlicku na hranici s Albrechticemi
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Horní Bludovice – lokalita Velicesta

KVALITA PŮDY
Na území ORP Havířov zemědělská půda zaujímá dle údajů Českého statistického 
úřadu plochu 4548 ha, což představuje 52 % z celkové rozlohy území SO ORP. 
Z kultur je na zemědělské půdě nejvíce zastoupena orná půda s 3034 ha (35 %) a 
trvalé travní porosty se 784 ha (9 %). Území SO ORP Havířov je zařazeno z větší 
části do zemědělské přírodní oblasti pahorkatinné, převažuje výrobní podtyp 
bramborářsko-žitný, případně ovesný. 

Výměra jednotlivých ploch (ha) v SO ORP Havířov k 31.12.2015

Obec
Celková 
výměra 

(ha)

Orná 
půda 
(ha)

Zahrady 
(ha)          

Ovocné 
sady 
(ha) 

Trvalý 
travní 
porost 

-
rozloha 

(ha)

Lesní 
(ha)

Vodní 
plochy 

(ha)

Zastavěné 
plochy 

(ha)

Ostatní 
plochy 

(ha)

Albrechtice 1 269 496 74 1 134 322 38 43 161

Havířov 3 208 815 295 72 163 381 119 253 1 110

Horní 
Bludovice

899 523 43 1 134 101 12 27 58

Horní Suchá 980 292 100 0 22 247 27 50 242

Těrlicko 2 465 908 144 0 331 472 319 69 222

SO ORP 
Havířov

8 821 3034 656 74 784 1 523 515 442 1 793

Podíl jednotlivých ploch (%) v SO ORP Havířov k 31.12.2015

Obec
Celková 
výměra 

(ha)

Orná 
půda 
(%)

Zahrady 
(%)          

Ovocné 
sady 
(%) 

Trvalý 
travní 
porost 

-
rozloha 

(%)

Lesní 
(%)

Vodní 
plochy 

(%)

Zastavěné 
plochy 

(%)

Ostatní 
plochy 

(%)

Albrechtice 1269 39 6 0 11 25 3 3 13

Havířov 3208 25 9 2 5 12 4 8 35

Horní 
Bludovice

899 58 5 0 15 11 1 3 6

Horní Suchá 980 30 10 0 2 25 3 5 25

Těrlicko 2465 37 6 0 13 19 13 3 9

SO ORP 
Havířov

8821 35 7 1 9 17 6 5 20

Zdroj: Český statistický úřad (květen/2016)
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Podíl jednotlivých ploch (%) v SO ORP Havířov

Pohled do krajiny v obci Albrechtice – ul. Stonavská

SO ORP Havířov - podíl jednotlivých ploch

35%

7%
1%9%

17%

6%

5%

20%

Orná půda (%) Zahrady (%)          Ovocné sady (%) TTP - rozloha (%)
Lesní (%) Vodní plochy (%) Zastavěné plochy (%) Ostatní plochy (%)
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BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků vyjadřuje 
pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na 
produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Informace 
o BPEJ slouží především pro zemědělské účely, ale lze je využít při zpracování 
projektu komplexních pozemkových úprav, případně pro další účely. Systém BPEJ je 
platný pro celé území ČR.

Význam číslic kódu BPEJ (5 míst):

a) Klimatický region
První číslice kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu (0–9). Zahrnují území 
s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. 
V ČR bylo vymezeno celkem 10 klimatických regionů.

Řešené území ORP Havířov náleží do klimatického regionu barevně 
vyznačeného -
Symbo

l 
region

ů

Kód 
region

ů

Označení 
regionů

Suma 
teplot nad 

10˚C

Vláhov
á 

jistota

Suchá 
vegetačn
í období

Průměrn
é roční 
teploty 

[ºC]

Roční 
úhrn

VT 0 velmi teplý, suchý 2800-3100 0-3 30-50 09.X 500-600

T 1 1 teplý, suchý 2600-2800 0-2 40-60 08.IX pod 500

T 2 2 teplý, mírně suchý 2600-2800 2-4 20-30 08.IX 500-600

T 3 3 teplý, mírně suchý 2500-2800 4-7 X.20 07.IX 550-700

MT 1 4 mírně teplý, suchý 2400-2600 0-4 30-40 7-8,5 450-550

MT 2 5
mírně teplý, mírně 

vlhký 2200-2500 4-10 15-30 07.VIII 550-700

MT 3 6
mírně teplý, vlhký, 

nížinný 2500-2700 nad 10 0-10 7,5-8,5 700-900

MT 4 7 mírně teplý, vlhký 2200-2400 nad 10 V.15 06.VII 650-750

MCh 8
mírně chladný, 

vlhký 2000-2200 nad 10 0-5 05.VI 700-800

Ch 9 chladný, vlhký pod 2000 nad 10 0 pod 5 nad 800

b) Hlavní půdní jednotka
Druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (označení 01 
– 78). Hlavní půdní jednotka je účelové seskupení půdních forem, příbuzných 
ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány morfogenetickým půdním 
typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí a u některých hlavních půdních jednotek 
výraznou svažitostí, hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm 
hydromorfismu.



4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

72

Hlavní půdní jednotky (HPJ) ve správním území ORP Havířov 

HPJ
Genetický půdní 

představitel
Půdní druh Půdní substrát Poznámka

20 Rendziny,  hnědé půdy 
těžké až velmi 
těžké slíny, měkké břidlice slabě oglejené

22

Hnědozemě, drnovitá 
půda, rendziny,  hnědé 
půdy střední lehčí štěrkopísky, písky

24 hnědé půdy 
středně těžké 
až těžké

flyšové pískovce a 
měkké břidlice slabě skeletovité

27
Hnědé půdy, hnědé půdy 
kyselé lehké, střední

břidlice, fylity, hadce a 
lehký flyš, lehký kulm vysušené

40
Hnědé půdy aj. včetně 
oglejených subtypů

lehké až lehčí 
středně těžké různé substráty

extrémně svažité 
polohy (do 12º)

41
Hnědé půdy aj. včetně 
oglejených subtypů sklon 4,5,6º

43

hnědozemě oglejená, 
ilimerizované půdy 
oglejené středně těžká sprašová hlína dočasně zamokřené

44 oglejená půda středně těžká sprašová hlína dočasně zamokřené

46

Hnědozemě oglejená,  
ilimerizované půdy 
oglejené středně těžká

svahoviny s eolickou 
příměsí

doč.zamokřené až 
stř.skeletovité

47 oglejená půda středně těžká
svahoviny s eolickou 
příměsí

doč.zamokřené až 
stř.skeletovité

48
Hnědá půda oglejená, 
oglejená půda středně těžká břidlice, lupky, siltovce

doč.zamokřené až 
stř.skeletovité

49
Hnědá půda oglejená, 
oglejená půda

těžká až velmi 
těžká břidlice, bázická efuziva sklon k zamokřením

55 nivní půdy lehká
koluviální a nivní 
sedimenty vysušné

56

Nivní půda, nivní půda 
karbonátové, nivní půda 
akumulované

lehčí, středně 
těžká

koluviální a nivní 
sedimenty

58 Nivní půda glejové středně těžká   
koluviální a nivní 
sedimenty zamokřené

64
glejové půdy, oglejená 
půda zbažinělé

středně těžká 
až velmi těžká

smíšené svahoviny, 
nivní uloženiny, jíly, 
slíny odvodněná orná půda

65
glejové půdy zrašeliněná, 
rašelinná půda různý

rašeliny, nivní 
uloženiny, jíly, slíny zkulturněné

67 glejové půdy
středně těžká 
až velmi těžká

rašeliny, nivní 
uloženiny, jíly, slíny , 
smíšené svahoviny

deprese, převážně 
TTP

70
glejové půdy, nivní půda 
glejová

středně těžká 
až velmi těžká

těžké koluviální a nivní 
sedimenty

deprese vnější části 
nivy, TTP

71
glejové půdy, nivní půda 
glejová

středně těžká 
až velmi těžká

těžké koluviální a nivní 
sedimenty dtto úzkých niv

72

glejové půdy, nivní půda 
glejová (často 
zaplavované)

převaha těžší 
zrnitosti

těžké koluviální a nivní 
sedimenty

deprese nivy, 
zamokřené

73
oglejená půda zbažinělá, 
glejové půdy

středně těžká 
až velmi těžká

těžké smíšené 
svahoviny

svahové polohy 
prameniště

77 Půdy mělkých strží
středně těžká 
až velmi těžká

těžké smíšené 
svahoviny hloubka do 3m
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c) Sklonitost a expozice
Čtvrtá číslice stanoví kombinaci svaživosti a expozice pozemku ke světovým 
stranám.

SKLONITOST

Kód Kategorie Charakteristika

0 0-1º
úplná roviny bez projevů 

plošné vodní eroze

1 1-3º
rovina s možností plošné 

vodní eroze

2 3-7º mírný svah

3 7-12º střední svah

4 12-17º výrazný svah

5 17-25º příkrý sráz

6 nad 25º sráz

EXPOZICE

Kód Expozice Charakteristika

0 rovina (0-1º) expozice všesměrná

1 jih JZ-VZ

2
východ a 

západ JZ-SZ nebo JV-SV

3 sever SZ-SV

Plochy se sklonitou ornou půdou na území SO ORP Havířov

Zdroj: Veřejně přístupného registru půdy LPIS (květen/2016)

Množství sklonitých orných pozemků na území jednotlivých obcí

Obec
plocha sklonité 
orné půdy (ha)

plocha orné 
půdy (ha)

procento sklonité orné půdy 
z orné celkově (%)

Albrechtice 26,1 356,94 7,31

Havířov 4,96 245,27 2,02

Horní Bludovice 3,29 157,25 2,09

Horní Suchá 0,05 157,91 0,03

Těrlicko 11,26 212,32 5,30

SO ORP Havířov 45,66 1129,69 4,04
Zdroj: Veřejně přístupného registru půdy LPIS (květen/2016)
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d) Skeletovitost a hloubka půdy
Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti. Tedy podíl 
obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene ve spodině do 60 cm.

SKELETOVITOST PŮDY

Kód Hodnota Charakteristika

0 0/0-Š1 půdy bezskeletovité

1 0-Š1(K1)/K1-Š1(Š2) půdy slabě skeletovité

2
Š2-K1(K2)/Š2-

K2(K1)
půdy středně 
skeletovité

3
Š1,2-K1,2/Š3-K3 

nebo K2/K2 půdy silně skeletovité

HLOUBKA PŮDY

Kód Hloubka Charakteristika

0 nad 60 cm půda hluboká

1 30-60 cm
půda středně 

hluboká

2 do 30 cm půda mělká

Ucelené zemědělské plochy v Těrlicku, lokalita Kostelec, na ul. V Aleji

Pro posouzení kvality jsou jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany 
zemědělských pozemků:
I.třída ochrany: bonitně nejcennější půdy, v jednotlivých klimatických regionech, 

převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které 
je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze 
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou 
ekologické stability krajiny, případně liniové stavby zásadního 
významu.

II.třída ochrany: zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických 
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu 
k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní 
plánování také jen podmíněně zastavitelné.

III.třída ochrany: půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je 
možno územním plánováním využít pro eventuální výstavbu.

IV.třída ochrany: půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci 
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, 
využitelné i pro výstavbu.

V.třída ochrany: půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, 
velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a 
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erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro 
zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 
efektivnější zemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším 
stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a 
chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov:

Zdroj: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. (leden/2016), data ESRI

Nejcennější půdy (převážně II.třídy) se nacházejí ve všech obcích ORP, celkově lze 
hodnotit zemědělskou půdu v území ORP Havířov jako nadprůměrně produktivní 
s dobrými podmínkami pro zemědělství. Důležité je zachovat především bloky 
zemědělské půdy o větší výměře, a to především před rozšiřující se zástavbou.  

Pohled do krajiny Těrlicko – Hradiště, u základní školy
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Plošné výměry třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov:

Třída ochrany Rozloha [ha]
Podíl třídy ochrany z celkové 
rozlohy SO ORP Havířov [%]

Nezemědělské pozemky 1 946,5 22,1

1 77,8 0,9

2 3 159,8 35,8

3 2 065,0 23,4

4 1 090,0 12,3

5 476,6 5,4
Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2016), data ESRI

Pohled do krajiny v obci Albrechtice – z úbočí kopce na Pastuchovci

I.třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov:

Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2016), data ESRI
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II.třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov:

Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2016), data ESRI

Ucelené zemědělské plochy v Havířově na Šumbarku – ul. U Hřbitova

HRANICE BIOCHOR

Biogeografický region (bioregion) je individuální jednotkou biogeografického 
členění krajiny na regionální úrovni. V rámci bioregionu se vyskytuje identická 
vegetační stupňovitost. Bioregion je vždy vnitřně heterogenní, zahrnuje 
charakteristickou mozaiku nižších jednotek — biochor a skupin typů geobiocénů. 
Zpravidla se také vyznačuje charakteristickým georeliéfem, mezoklimatem a půdami.

Biogeografické regiony vymezil RNDr. M. Culek, Ph.D. (1996). Barvy označují 
příslušnost bioregionů k biogeografickým podprovinciím. Řešené území  ORP 
Havířov spadá do dvou biogeografických podprovincií – Polonské (žlutá barva) a 
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Západokarpatské (zelená barva) a dále do dvou bioregionů - Ostravského A (ozn. 
2.3a) a Podbeskydského (ozn. 3.5.), nachází se v oblasti srážkově normální až 
nadnormální.

Zdroj: Masarykova univerzita Brno, Multimediální příručka Biogeografie - https://is.muni.cz/

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (únor/2016), data ESRI
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Příklad Polonské podprovincie - pohled do krajiny Havířov – Prostřední Suchá, 
lokalita Burianovka

Příklad Západokarpatské podprovincie - pohled do krajiny Těrlicko – Hradiště,
od kostela sv. Vavřince na ul. Těšínské

Biochory jsou biogeografické jednotky s určitým uspořádáním typologických 
jednotek nižšího řádu, především skupin typů geobiocénů. Biochora člení území 
bioregionu na menší jednotky, které mají heterogenní ráz a vyznačují se svérázným 
zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů 
geobiocénů. Tyto vlastnosti jsou dány kombinací vegetačního stupně, substrátu a 
reliéfu. Biochora je prostorová jednotka, používaná v botanice, zoologii, geografii.
Biochory jsou základními rámci pro:

 vymezování reprezentativních biocenter regionálního významu a výjimečných 
biocenter místního významu

 vymezování územního systému ekologické stability místního významu
 hodnocení funkčnosti a reprezentativnosti regionálního ÚSES
 vymezování nižších biogeografických jednotek, především skupin typů 

geobiocénů
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 biochory mohou sloužit jako zástupné územní jednotky pro hodnocení 
krajinného rázu

 biochory začínají být užívány jako jednotky vhodné pro krajinné a územní 
plánování, především k definování přírodních podmínek

Jednotlivé biochory jsou označeny kódem, který popisuje vegetační stupeň, kategorii 
georeliéfu, půdní substrát a jeho vlhkost.

Specifikaci jednotlivých typů biochor se podrobněji věnuje publikace Biogeografické 
členění České republiky II (Culek - editor, 2005), která charakterizuje vegetační 
stupně pro celé ČR a podrobně klasifikuje a popisuje biochory na celém území ČR -
abiotické a biotické znaky, rozšíření, ochrana.

Pro účely snadné identifikace typů biochor byl vytvořen třímístný kód složený z jedné 
číslice a dvou písmen – např. 3Ro. 
- Číslicí je vyjádřen převažující vegetační stupeň typu biochory. Druhou složku 

kódu tvoří georeliéf, který je vyjádřen jedním písmenem velké abecedy. 
- Písmena pro kategorie reliéfu byla volena tak, aby pokud možno evokovala či 

něčím připomínala daný georeliéf. V rámci ČR bylo vymezeno celkem 18 kategorií 
georeliéfu.

- Třetí složka označuje v typu biochory půdní substrát a jeho vlhkost. Substráty 
středně (normálně) vlhké a suché jsou vyznačeny písmeny velké abecedy, 
substráty vlhké jsou označeny písmeny malé abecedy. Stanoveno bylo 23 typů 
substrátů normálně vlhkých a suchých a 8 typů substrátů vlhkých, celkem tedy 
31 typů substrátu. V obou případech jsou kódy substrátů řazeny přibližně podle 
klesající bazicity. Substráty lze dále sestavit do 9 skupin podle převažující 
zásaditosti, původu substrátu a jeho vlhkosti.

Zemědělsky obhospodařované pozemky, lokalita Albrechtice, ul. Stonavská
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Řešené území ORP Havířov spadá do následujících typů biochor:

Kód typu biochory Legenda Typy biochor v řešeném území
Vegetační 

stupeň

3AM Antropogenní reliéf převážně na drobách 3.
3Ro Vlhké plošiny na kyselých horninách 3.
3Nh Užší hlinité nivy 3.
3BE Erodované plošiny na spraších 3.
4BE Erodované plošiny na spraších 4.
4Nh Hlinité nivy 4.
4PC Pahorkatiny na slínitém flyši 4.
4Nk Kamenité nivy 4.
4Ro Vlhké plošiny na kyselých horninách 4.
Zdroj: z atributů poskytnutých dat AOPK ČR (únor/2016)

Popis kódu typu biochory v ORP:
Číslice (vyjadřuje převažující vegetační 
stupeň)

3 dubobukový

4 bukový
1. písmeno (vyznačuje druh georeliéfu)

A
antropogenní georeliéf (haldy, 
navážky, doly)

B
rozřezané plošiny (s mělkými 
údolími)

N užší nivy
P pahorkatiny
R plošiny (roviny)

2. písmeno (označuje v typu biochory 
půdní substrát a jeho vlhkost)

C

Skupina substrátů převážně 
bazických sedimentů  - (převážně) 
slínité flyše

E

Skupina substrátů převážně 
bazických sedimentů - spraše (a 
sprašové hlíny)

M

Skupina substrátů neutrálních až 
slabě kyselých sedimentů  - droby 
(a slepence a břidlice Českého 
masivu)

h

Skupina substrátů vlhkých živných 
sedimentů  - (převážně) hlinité 
(fluviální) nivní sedimenty

k

Skupina substrátů vlhkých živných 
sedimentů - (převážně) kamenité 
(fluviální) nivní sedimenty

o

Skupina substrátů vlhkých 
kyselých sedimentů  - kyselé 
(oligotrofní) podmáčené sedimenty

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (únor/2016), data ESRI
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INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI

Opatření vedoucích ke zlepšení úrodnosti půd je soubor různorodých staveb a 
zařízení v krajině, které výrazně ovlivnily produkční schopnosti půdy a které byly 
realizovány jako protierozní ochrana, pro optimalizaci vodního režimu a revitalizaci 
krajiny a drobných vodních toků. Jedná se například o odvodnění zamokřené půdy 
nebo naopak zavlažování půd s nedostatkem vláhy, vápnění silně kyselých půd či 
vylehčování těžkých půd. Do melioračních úprav řadíme i protierozní ochranu půd a 
lesnické meliorace (vysazování melioračních dřevin atd.). Velký dopad na krajinu 
v rámci melioračních opatření mělo velkoplošné odvodnění. Řeky byly regulovány, 
koryta toků byla napřímena a prohloubena - zvýšila se jejich kapacita a zrychlil odtok.

Z opatření vedoucích ke zlepšení půd úrodnosti se v území řešeném ORP Havířov 
vyskytují meliorace (odvodnění). Jedná se o velkoplošné i lokální odvodňovací 
zařízení. Velký dopad na krajinu v rámci melioračních opatření mělo velkoplošné 
odvodnění. K velkoplošnému odvádění vody z krajiny v 30. letech 20. století 
docházelo nejprve v rámci protipovodňových opatření, později také pro rozšíření 
plochy zemědělské půdy - v 70. a 80. letech 20. století.

V území řešeném ORP jsou evidovány odvodněné plochy (plošné meliorace), 
které byly realizovány v ORP Havířov v letech 1932-1990.

Plošný rozsah evidovaných melioračních systémů na území ORP Havířov

Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2014, v roce 2016 potvrzeno mlčky), data ESRI
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Pohled do krajiny Havířov - město, ul. Na Prostředňáku

V roce 1981 bylo v k.ú. Hradiště pod Babí horou zrealizováno hlavní odvodňovací 
zařízení komunikace II/474 – zatrubněné, které je zaústěno do Stonávky. Tímto 
potrubím jsou dotčeny pozemky parc.č. v k.ú. Hradiště pod Babí horou.
Další hlavníky odvodňovacích zařízení a výústní drenáže meliorací byly zrealizovány 
v letech 1981-85 a nachází se v k.ú. Hradiště pod Babí horou, Horní Těrlicko, Dolní 
Datyně a Horní Bludovice.

Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2014, v roce 2016 potvrzeno mlčky) a Zemědělská 
vodohospodářská správa (potvrzeno květen/2012), data ESRI
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Pohled na Těrlickou přehradu z velké hráze

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

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.
Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani 
příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám 
upravuje zákon o vodách. 

Hydrologické poměry jako celek jsou dány klimaticky, konfigurací sítě toků v povodí a 
srážkovými poměry, jaké se v daném území nacházejí. Celkově Beskydy náleží 
ke srážkově nejexponovanějším oblastem ČR a zároveň jde o území s největší 
hustotou toků. Velmi výrazný vliv na hydrologický režim toků má existence údolních 
nádrží a způsob hospodaření s vodou. V ORP Havířov se jedná o vodní dílo Těrlicko 
na Stonávce. Území je však velmi silně ovlivněno i vodním dílem Žermanice 
na Lučině, přestože tato přehrada leží mimo hranici ORP Havířov. Řízený vodní 
režim zajišťuje požadavky uživatelů na zásobení vodou, zajišťuje stabilní úroveň 
průtoků pod nádržemi v době sucha a přispívá k povodňové ochraně území podél 
níže situovaných vodních toků. Pokud se jedná o vlastní toky a jejich koryta je třeba 
připomenout některé společné aspekty, které jejich stav obecněji charakterizují, 
stejně tak případně i okolnosti, jak se situace na jejich síti v tom kterém směru 
vyvíjela. Jedním z aspektů, který je dnes velice citlivě vnímán, jsou zásahy 
do morfologie jejich vlastního koryta, které byly třeba provést v řadě případů a 
na podstatné délce těchto toků. Zásahy změnily mnohdy jejich přirozený stav, 
upravily a regulovaly je, aby tak bylo možno zajistit jejich směrovou a výškovou 
stabilitu a dostatečnou průtočnost k ochránění okolního území před erozivními účinky 
a před zaplavováním povodněmi.
Zmiňovaná rozkolísanost průtoků v tocích platila především pro stav před výstavbou 
těchto údolních nádrží, což se po jejich realizaci v 2. polovině 20. století výrazně 
změnilo. Za nízkých průtoků stav vody v tocích ovlivňuje skutečnost, že jsou 
pod přehradami garantovány minimální a ekologicky nezbytné průtoky, a to i přes to, 
že potřebná množství vody pro uživatele se odvádí z podstatné části mimo říční síť, a 
do toků se postupně vrací až po jejich využití.

Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství 
vody. Tuto schopnost krajiny výrazně snižujeme především díky velkovýrobnímu 
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způsobu hospodaření v krajině, jako je vysoké zornění půdy, velké půdní bloky 
s nízkým obsahem organického podílu v půdě, nevhodnou skladbou dřevin v lese 
(smrková kultura na nevhodných místech). Tyto negativní projevy přináší nižší 
stabilitu krajiny a v konečném důsledku zvyšující se riziko povodní.

Vodní toky, jakož i situace okolo nich, se během času vyvíjejí a tento pohyb lze 
vysledovat mimo jiné z Plánu dílčího povodí Horní Odry, který je aktuálně zpracován 
pro období 2016 až 2021 a určuje další směřování vodního hospodářství v povodí 
s výhledem na dvacátá léta 21. století. Již naši předchůdci si uvědomili, že s vodním 
bohatstvím na našem území je nutno hospodařit obezřetně, a že toto jedinečné 
bohatství se musí chránit.

Meandry Stonávky v Albrechticích
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VODNÍ ZDROJ POVRCHOVÉ, PODZEMNÍ VODY VČETNĚ OCHRANNÝCH
PÁSEM

Zdroje povrchové nebo podzemní vody jsou využívány nebo se u nich předpokládá 
jejich využití jako zdroje pitné vody. Voda odebíraná z povrchových vodních zdrojů 
nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu musí splňovat v místě 
odběru před její vlastní úpravou požadavky na její jakost ve vazbě na použité 
standardní metody úpravy surové vody na vodu pitnou. Pro posuzování a dodržování 
stanovených hodnot jednotlivých ukazatelů kvality vody jsou směrodatné pouze 
výsledky rozborů provedených laboratoří, jejichž kvalita práce je podrobena 
soustavné vnější kontrole (akreditované laboratoře).
Nezbytnou podmínkou využitelnosti vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou je 
mimo zajištění ochrany jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti formou
stanovení ochranného pásma, které vydá příslušný vodoprávní úřad.
Vodoprávní úřady a správci povodí vedou evidenci údajů o povolených odběrech 
povrchových a podzemních vod, vodoprávní úřady jsou dále povinny vést údaje 
o vydaných ochranných pásmech vodních zdrojů. 

Přehradní hráz údolní nádrže Těrlicko na Stonávce (stav v roce 2015 po předchozí 
rekonstrukci)

Informace dostupné na vodohospodářském informačním portálu uvádějí, že na 
správním území ORP Havířov se nevyskytují žádné vodní zdroje povrchové nebo 
podzemní vody průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok, které jsou využívány 
nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody.

Podle poskytnutých dat Českého hydrometeorologického ústavu je na území 
katastrálního území na pozemku parc.č. 262 pramen podzemní vody. Tento 
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evidovaný vodní pramen se nachází na soukromém oploceném pozemku a je 
nepřístupný.

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (březen/2016)

Koryto Lučiny s meandry v Havířově

Ve vodohospodářské mapě ČR (mapový list 15-44, rok vydání 1988, stav 
tematického obsahu k datu 30.11.1987, měřítko 1:50 000) jsou ovšem některé 
nepojmenované vodní zdroje zakresleny. Tyto zdroje nejsou vyznačeny v grafické 
části ORP Havířov. Schválené územní plány a jejich změny v ORP Havířov také 
neuvádějí existenci žádných vodních zdrojů. V obci Horní Suchá byly v minulosti 
mapovány dvě prameniště pitné vody.  Jednalo se o prameniště v místní části 
Podolkovice a prameniště s označením Karviná II – Horní Suchá v severní části 
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obce. Prameniště byla využívána jako doplňkový místní zdroj vody pro zásobování 
obyvatelstva, avšak pro vysoké provozní náklady přestaly být provozovatelem 
SmVaK, a. s. využívány. Prameniště Podolkovice včetně ochranných pásem bylo 
zrušeno rozhodnutím Magistrátu města Havířova odboru životního prostředí, ze dne 
19.1.2004.

Výřez vodohospodářské mapy ČR (mapový list 15-44, rok vydání 1988, stav tematického obsahu 
k datu 30.11.1987,  měřítko 1 :50 000) – zdroj Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
veřejná výzkumná instituce - http://heis.vuv.cz/ - (srpen/2016)

Ochranná pásma vodních zdrojů slouží podle vodního zákona k ochraně vydatnosti, 
jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod 
využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem 
více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké 
vody nebo pramenité vody. Ochranná pásma vodních zdrojů stanovuje vodoprávní 
úřad a to na návrh anebo z vlastního podnětu. Návrh podává zpravidla vlastník 
(převážně státní podniky Povodí). Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní 
úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno 
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výše. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů své rozhodnutí o stanovení 
ochranného pásma též změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je 
vždy veřejným zájmem.
Příslušný vodoprávní úřad potvrdil, že na území ORP Havířov se není stanoveno 
žádné ochranné pásmo vodního zdroje.

Koryto Bezejmenného potoka V Havířově, lokalita Šumbark
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CHRÁNĚNÁ OBLAST PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou vodním zákonem 
definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou 
akumulaci vod. V těchto oblastech se vodním zákonem, v rozsahu stanoveném 
nařízením vlády, zakazuje:

- zmenšovat rozsah lesních pozemků, 
- odvodňovat lesní pozemky,
- odvodňovat zemědělské pozemky,
- těžit rašelinu,
- těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by 

vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod,
- těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny,
- ukládat radioaktivní odpady.

Vláda tyto oblasti vyhlašuje svým nařízením.

Do SO ORP Havířov nezasahuje žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod 
(CHOPAV).

Podle Plánu dílčího oblasti povodí Horní Odry je pro akumulaci vod využíváno vodní 
dílo Těrlicko.

Pohled na hladinu Těrlické přehrady
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VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD, VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD

Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních
vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo 
společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu - například jezero, vodní 
nádrž, koryto vodního toku.

V dalším textu tyto vodní útvary členíme na následující kapitoly:
A. vodní útvar povrchových vod

A1. Povrchové vody tekoucí
A2. Povrchové vody stojaté

B. vodní útvar podzemních vod

A. VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD

Povrchové vody v ORP Havířov spadají do vodních útvarů s pracovním číslem podle 
Plánu dílčího povodí Horní Odry (2016-2021) s vyznačením identifikátoru vodního 
toku:

Hlavní útvary povrchových vod ORP Havířov

č. vodního 
útvaru Název vodního útvaru typ vodního útvaru

64 Sušanka po ústí do toku Lučina 

2-2-2-2

65 Venclůvka po ústí do toku Lučina

66 Datyňka po ústí do Lučiny

67 Lučina po ústí do toku Ostravice

80 Stonávka po vzdutí nádrže Těrlicko

81 Nádrž Těrlicko na toku Stonávka xxx

82 Stonávka do hráze VD Těrlicko do toku Olše
2-2-2-2

83 Karvinský potok po ústí do toku Olše

Zdroj: Povodí Odry s.p. - Plán dílčího povodí Horní Odry
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Typologie vodních toků je tak založena na kombinaci čtyř parametrů: 
- úmoří, nadmořské výšky, geologického podloží a řádu toku podle Strahlera.

Parametr Počet kategorií kategorie

úmoří 3

Severní moře

Baltské moře

Středozemní moře

Nadmořská výška 4

< 200 m.n.m.

200-500 m.n.m.

500-800 m.n.m.

800 a více m.n.m.

Geologie 2

Krystalinikum a vulkanity

Pískovce, jílovce, kvartér

Řád toku dle Strahlera 3

Potoky (řád 1-3)

Říčky (řád 4-6)

Řeky (řád 7-9)
Zdroj: www.dibavod.cz

A1. POVRCHOVÉ VODY TEKOUCÍ

Územím ORP Havířov prochází tři významné vodní toky – Lučina, Stonávka a 
Sušanka. Mezi významné drobné vodní toky pak patří Chotěbuzka a Venclůvka.

Souhrn vodních toků ORP Havířov členěný podle správců:

Zdroj: Povodí Odry s.p. (leden/2016)  - data ESRI
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Lučina
Správcem významného vodního toku Lučina je Povodí Odry. Kapacita koryta Lučiny 
se pohybuje mezi pětiletým až desetiletým průtokem (Q5 - Q10). Při vyšších průtocích 
dochází k zaplavování říční nivy. 
Lučina má polopřírodní silně meandrující koryto, které bylo v úseku Havířova 
vyhlášeno za přírodní památku. Protéká jihozápadní částí území a se svým 
významným pravostranným přítokem Sušankou se mimo hranici území vlévá do řeky 
Ostravice. 
I Lučina původně patřila k tokům se značně rozkolísaným odtokovým režimem, ten 
však je po výstavbě Žermanické přehrady výrazně ovlivňován jejím vyrovnávacím 
efektem.

Meandry Lučiny v Havířově
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Stonávka
Dalším významným vodním tokem v řešeném území je Stonávka, která protéká 
územím ve směru jihovýchod – severovýchod a mimo SO ORP Havířov se vlévá do 
řeky Olše. Na vodním toku řeky Stonávky je vybudovaná pro území významná vodní 
nádrž Těrlicko, která se nachází v obci Těrlicko.
Správcem tohoto významného vodního toku je Povodí Odry s.p. Stonávka má 
podhorský charakter, pod vodní nádrží Těrlicko se vesměs delší část úseku vodního
toku obešla bez větších systematických regulačních opatření a nachází se v 
přirozeném stavu. Nad nádrží Těrlicko bylo nutno zásahy do řeky provádět v 
mnohem intenzivnější podobě. Už více než před sto lety až do 30.let minulého století 
byla v horních tratích postupně provedena řada bystřinářských úprav sledujících 
stabilitu toku a činnost v tomto směru byla zintenzívněna ještě na přelomu 50. a 
60.let. Staré jezy na Stonávce se z minula nezachovaly, přestože musely existovat k 
zásobování rybniční soustavy, která se zde historicky vyskytovala.
Stonávka je dle vyhlášky č.178/2012 Sb. řazena mezi vodohospodářsky významné 
vodní toky.

Neregulované koryto Stonávky v Albrechticích pod přehradou
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Sušanka
Sušanka je malá říčka, která protéká Albrechticemi, Horní Suchou a Havířovem, kde 
se severozápadně od koupaliště vlévá do Lučiny. Na toku Sušanky se nachází 
několik malých jezů a část břehů kolem toku je zpevněna kamennými bloky. Sušanka 
má kamenité řečiště a bujné břehové porosty. Správcem tohoto významného 
vodního toku je Povodí Odry s.p.

Břehové porosty podél Sušanky v Havířově – Dolní Suché
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Chotěbuzka
Chotěbuzka pramení na třech místech na stráni kopce severním směrem od osady 
Koňakov v nadmořské výšce kolem 380 metrů. Tok Chotěbuzky směřuje severním 
směrem. Říčka protéká osadou Stanislavice, dále teče kolem západního okraje obce 
Chotěbuz a východním směrem od železniční stanice v Albrechticích ústí do řeky 
Stonávky. Přítoky Chotěbuzky tvoří několik bezejmenných potůčků. Správcem tohoto 
drobného vodního toku je Povodí Odry s.p.

Koryto Chotěbuzky v Albrechticích
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Venclůvka (Dolní Datyňka)
Vodní tok Venclůvka je nevelký potok, který většinou protéká volnou krajinou. Cestou 
přibírá několik menších potůčků a vlévá se do řeky Lučina. Potok během svého toku 
na několika místech podtéká méně významné silnice a cesty. Břehy potoka jsou 
na mnoha místech nepřístupné, protože jsou hustě porostlé listnatými stromy, keři a 
trávou. Správcem tohoto drobného vodního toku je Povodí Odry s.p.

Koryto Venclůvky v Dolní Datyni
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A2. POVRCHOVÉ VODY STOJATÉ

Zdroj: Povodí Odry s.p. (leden/2016)  - data ESRI

Albrechtice
V řešeném území se nachází pět vodních nádrží, na vodním toku Rakovec se 
nachází 4 vodní plochy, jedna drobná pak severně od nich v lokalitě „NOVÝ SVĚT“.

Rybník Rakovec v Albrechticích
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Havířov
V k. ú. Dolní Suché se nachází soustava sedmi vodních nádrží napájených tokem 
Sušankou. Jedná se o bývalé dočišťovací rybníky s celkovou plochou 28,5 ha, které 
sloužily jako kalové nádrže pro Důl Dukla. Dvě severní nádrže byly územním plánem 
navrženy jako plochy přestavby pro výrobu a skladování  - lehkého průmyslu.
V části k. ú. Dolní Suchá se nachází nádrž Carbol - odkaliště, která byla před r. 2007 
rovněž provozována Dolem Dukla. V současné době je v této lokalitě společností 
AWT Rekultivace a.s. a společností Asental Group připravována celková rekultivace 
území spočívající v ukládání výplňového materiálu.
V severní části k. ú. Dolní Suchá se dále nachází vodní plocha Kašpárkovice –
bývalý zemník, v této lokalitě je rovněž společností AWT Rekultivace a.s. a 
společností Asental Group připravována celková rekultivace území spočívající 
v ukládání výplňového materiálu.
Ve správě Dolu Dukla byla také vodní nádrž Bartošůvka na vodním toku Bartošůvka 
o ploše cca 7 ha, která sloužila jako rezervní zdroj pro tento důl. V současné době je 
tato vodní plocha využívána pro rekreační účel - především pro Český rybářský svaz.
V severní části k. ú. Prostřední Suchá jsou plochy usazovacích nádrží. V této lokalitě 
současně probíhají rekultivační práce.
Bývalé usazovací nádrže Burianovka a Castaldonovka byly územním plánem 
navrženy jako plochy přestavby pro výrobu a skladování - těžkého průmyslu. 
Dalšími významnějšími vodními plochami je soustava chovných rybníků v k.ú. 
Šumbark na Šumbarském potoce, kterou spravuje Český rybářský svaz.
V k.ú. Havířov - město se nachází soustava vodních ploch, která je součástí Mokřadu 
u Rondelu (viz.– přírodní památka).
V ostatních katastrálních územích se nachází další drobné vodní plochy (viz. grafická 
část).

Rybník Pašůvka, Havířov – lokalita Prostřední Suchá, Horní Suchá
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Horní Bludovice
V řešeném území se nachází 9 drobných vodních nádrží, územním plánem tyto 
plochy nejsou blíže řešeny. Jedna větší vodní plocha se nachází v maloplošném 
zvláště chráněném území přírody - přírodní památce Stará řeka.

Stará řeka v Horních Bludovicích

Horní Suchá
Na západní hranici k. ú. Horní Suchá se rozkládá rybník o rozloze cca 2 ha, který je 
napájen z blízkého Životického potoka protékajícího Prostřední Suchou – Pašůvka.
Značnou část severozápadního území k. ú. Horní Suchá zabírá bezodtoká umělá 
vodní nádrž Nebesák, která byla v minulosti čistící nádrží Dolu František. Následně 
byla velikost vodní plochy upravena (zmenšena) - po rekultivaci okolních ploch 
na úkor rozšíření ploch doprovodné a krajinné zeleně. Vodní nádrž má v současné 
době rekreační funkci, především pro sportovní rybaření.
Na k.ú. Horní Suchá se nachází několik dalších vodních ploch, které vznikly 
přirozenou akumulací vody v místech poklesů, jež jsou důsledky důlní činnosti – tzv. 
poklesové kotliny. Jedna z nejvýznamnějších se nachází podél komunikace II /474 
na pozemku parc.č. 3103/1.

Zvodnělá poklesová kotlina – lokalita Horní Suchá
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Těrlicko
Na území obce Těrlicka se nachází významná vodní nádrž Těrlicko.
Do nádrže Těrlicko přitéká, mimo jiné drobné vodní toky, i Osinský potok, na němž 
se nachází rybník, který slouží k zachycení splavenin a biomasy před vtokem 
do přehradní nádrže, a proto se trvale udržuje vzdutá hladina na úrovni přelivné 
hrany bočního přelivu. Maximální retenční hladina ve vodní nádrži Těrlicko 
nekoresponduje s hladinou v záchytné nádrži ani s hladinou v rybníku na Osinském 
potoce. Záchytná nádrž a rybník mají samostatný provozní režim.
Těrlické mokřady se nachází v k.ú. Horní Těrlicko. Tvoří je část meandrujícího toku 
Stonávky a horní záchytná nádrž VD Těrlicko. Dále se zde v bezprostřední blízkosti 
VD Těrlicko nachází vodní plocha „Stonávka – nádrž Halama“.

Biologický rybník u Těrlické přehrady – lokalita Horní Těrlicko

B. VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD

Útvar podzemní vody je definován jako vymezené soustředění podzemní vody 
v příslušném kolektoru nebo kolektorech, kde kolektorem se rozumí horninová vrstva 
nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou 
akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr.

Útvary podzemních vod jsou vymezeny v hloubkové svrchní, základní a hlubinné 
vrstvě a jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vrstvách hydrogeologických 
rajónů jako svrchní vrstvy (kvartérních sedimentů a coniaku), základní vrstvy a 
hlubinné vrstvy (bazálního křídového kolektoru). 
Útvary podzemních vod jsou na rozdíl od útvarů vod povrchových plošně velmi 
rozsáhlé a jejich velká rozloha znemožňuje podrobné hodnocení jednotlivých vlivů a 
jejich dopadů na území jednoho ORP.

Podzemní vody v ORP Havířov spadají do hydrogeologických rajónů s obdobnými 
hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Všechny 
patří do povodí Odry.
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Zdroj: Povodí Odry s.p. - Plán dílčího povodí Horní Odry

Dotčené útvary podzemních vod a jejich přírodní charakteristiky v ORP Havířov

ID útvaru
podzem. 

vod

Název útvaru
podzemních 

vod 
Typ 

zvodnění

Geologický 
typ Litologie

Typ 
hladiny

Typ 
propustnosti

22610 Ostravská 
pánev –

ostravská část

lokální

neogén, 
svrchní karbon

jíly, písky, 
jílovce, 
prachovce napjatá

průlinová,
průlinovo-
puklinová22620 Ostravská 

pánev –
karvinská část

32110 Flyš v povodí 
Olše křída, 

paleogén

jílovce, 
pískovce a 
slepence

volná

průlinovo-
puklinová32121 Flyš v povodí 

Ostravice
32122 Flyš v povodí 

Ostravice –
Říčky po ústí do 

toku Lučina

paleozoikum,
proterozoikum,
krystalinikum

jílovce, 
prachovce, 
pískovce

puklinová

Zdroj: Povodí Odry s.p. - Plán dílčího povodí Horní Odry
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Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce (srpen/2016)

Splav na Lučině – lokalita Havířov, Bludovice
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VODNÍ NÁDRŽ

Vodní nádrž je vodní útvar vzniklý akumulací vody v přírodní prohlubni nebo uměle 
vytvořeném prostoru na zemském povrchu, ve kterém se zadržuje nebo zpomaluje 
odtok vody z povodí nebo prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, 
využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním
části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku. 

Vodní nádrže jsou na území SO ORP Havířov spojeny s důlní činností a průmyslem. 
Nejvýznamnější je vodní nádrž Těrlicko na Stonávka. Vodní nádrž Těrlicko slouží 
jako zdroj provozní vody pro průmysl, k výrobě elektrické energie a zajištění 
minimálních průtoku v řekách Stonávka a Olše. Důležitou funkcí je protipovodňová 
ochrana, kdy hráz zachycuje povodňové vlny a snižuje tak povodňové průtoky 
v řekách pod hrází. Poslední funkcí nádrže je využití k rekreaci. Na území obce 
Těrlicko se nachází také Kostelecké vyrovnávací nádrže. 

Na západní hranici katastrálního území Horní Suchá se rozkládá umělá vodní nádrž 
Nebesák, původně sloužící jako čistící nádrž dolu František. V průmyslovém areálu 
František byla dále vybudována drobná retenční nádrž.

V Havířově, v k.ú. Dolní Suchá, se nachází vodní nádrž Bartošůvka o ploše cca 7 ha. 
V současné době je tato vodní plocha využívána Českým rybářským svazem 
pro rekreační účely. Rozloha zmíněných vodních nádrží na území SO ORP je 
uvedena v následující tabulce.

Evidované vodní nádrže na správním území ORP Havířov

Obec
Poskytovatel údaje 

o území
Jméno nádrže

Výměra 
nádrže [ha]

Podíl na území 
obce [%]

Havířov Asental Land s.r.o. Bartošůvka 4,5 0,14

Horní Suchá Asental Land s.r.o. Nebesák 8,7 0,90

Horní Suchá Obec Horní Suchá Retenční nádrž lokalita František 0,03 0,01

Těrlicko OKD a.s. Kostelecké vyrovnávací nádrže 2,7 0,11

Těrlicko Povodí Odry s.p. VD Těrlicko 247,5 10,00

SO ORP Havířov 263,4 3,00

Vodní nádrž Nebesák, lokalita Horní Suchá
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Vodní nádrže na území ORP Havířov:

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje – databáze poskytnutých dat (srpen/2016)

Havířov – Bartošůvka:
Nádrž Bartošůvka (místně zvaná „Dukla") leží v průmyslové krajině na okraji katastru 
Dolní Suchá, v těsné blízkosti silnice spojující Havířov s Orlovou. Nádrž je obklopena 
rekultivovanými plochami. Nádrž je pozůstatkem umělé nádrže na průmyslovou 
vodu, asi 60 m dlouhá hráz se ještě dochovala, i když už neslouží svému účelu -
nádrž je vlivem důlní činnosti na několika místech propadlá a tudíž nevypustitelná. Je 
hojně využívána rybáři z blízkého okolí.

Vodní nádrž Bartošůvka, lokalita Havířov
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Horní Suchá – Nebesák:
Značnou část severozápadního území k. ú. Horní Suchá zabírá bezodtoká umělá 
vodní nádrž Nebesák, která byla v minulosti čistící nádrží Dolu František, stavu po 
rekultivaci okolních ploch. Vodní nádrž má v současné době rekreační funkci, 
především pro sportovní rybaření.

Vodní nádrž Nebesák, lokalita Horní Suchá

Horní Suchá – Retenční nádrž lokalita František:
Obec poskytla informace o zaměření nově vybudovaných objektů v areálu 
průmyslové zóny František v k.ú. Horní Suchá. Součástí této datové sady bylo i 
geodetické zaměření nově vybudované retenční nádrže.

Retenční nádrž v průmyslové zóně František, lokalita Horní Suchá
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Těrlicko – Kostelecké vyrovnávací nádrže:
V k.ú. Dolní Těrlicko se nachází Kostelecké vyrovnávací nádrže o objemu 2x 
55 000m3. Přímo z vodního díla Těrlicko se odebírá voda prostřednictvím čerpací 
stanice pod hrází (v majetku OKD a.s.), odkud je voda čerpána dvěma výtlaky do 
dvou vyrovnávacích nádrží:
-  jeden výtlak (2x DN 800 – ocel, rok 1964) je společnosti OKD, a.s (ve správě Dolu 

Darkov) a je směrován do Kosteleckých akumulačních nádrží, odtud je voda 
gravitačně vedena tak zvaným Těrlickým přivaděčem na Důl Darkov, Důl Karviná, 
lokalita Lazy a Důl ČSM. Tato voda je dodávána i průmyslovým objektům mimo 
OKD, a.s.

- druhý výtlak je v majetku Energetiky Třinec a.s. a je situován směrem na 
akumulační Mistřovické nádrže, odtud je voda gravitačně vedena až do Třineckých 
železáren. OKD, a.s. reguluje čerpání na ČS Těrlicko a hlídá stav max. hladiny na 
nádržích Mistřovice. Voda v obou případech není upravována a dodává se jako 
voda povrchová, surová.

Letecký pohled na Kostelecké vyrovnávací nádrže, lokalita Těrlicko – Dolní Těrlicko

Těrlicko – vodní dílo Těrlicko:
Na území obce Těrlicka se nachází významná vodní nádrž Těrlicko. Tato vodní 
nádrž o ploše povodí 81,6 km2 je vybudována na řece Stonávce a slouží 
pro zásobení průmyslových odběratelů provozní vodou, k výrobě elektrické energie, 
k zajištění minimálních průtoků v řece Stonávce pod hrází a následně v řece Olši, 
plní ochrannou funkci a snižuje povodňové průtoky v toku pod hrází, též slouží 
k rekreaci na nádrži. Vlastníkem vodního díla je Česká republika, Ministerstvo 
zemědělství, správcem a provozovatelem Povodí Odry, s. p.
Kompenzačně nadlepšuje přehrada Těrlicko průtoky na Olši pro odběry ČEZ a. s. 
pro elektrárnu v Dětmarovicích.
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Součástí vodního díla je hráz hlavní nádrže ve staničení km 12,450 a hráz úchytné 
nádrže v km 16,950. Úchytná hráz je situována na konci vzdutí a slouží jednak 
k převedení silnice I. třídy Český Těšín – Havířov a jednak k vytvoření stálé hladiny 
na konci vzdutí a pro zachycení splavenin.

Tabulka základních ukazatelů vodní nádrže Těrlicko

Tok Stonávka Výška hráze 25 m

Identifikátor nádrže 203030620001 Délka hráze 617 m

Plocha povodí 81,6 km2 Cel. objem nádrže 27,4, mil. m3

Druh hráze zemní Spodní výpusti 2 x 1 400

Staničení 12,450 km Rok výstavby 1955-1964

Pohled na hladinu Těrlické přehrady, lokalita Těrlicko
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POVODÍ VODNÍHO TOKU, ROZVODNICE

Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků 
k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění 
vodního toku do jiného vodního útvaru).
Povodí je ohraničeno rozvodnicí, kterou je myšlená hranice geomorfologického 
rozhraní mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy 
povrchových vodních útvarů v povodí. (§2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o 
změně některých zákonů).

Hydrologické pořadí – z hlediska hydrologického popisu byla vytvořena klasifikace, 
která číselně označuje hlavní povodí a jejich dílčí části kombinací čísel oddělených 
pomlčkou a nazývá se číslo hydrologického pořadí. Toto číslo je základním řazením 
toků podle příslušnosti k povodí moří. Je uváděno v podobě osmimístného čísla a je 
sestaveno ze čtyř skupin:

x-by-za-klk
 x – první jednomístné číslo určuje povodí I. řádu, tj. hlavní povodí,
 by – určuje povodí II. řádu, tj. dílčí povodí,
 za – určuje povodí III. řádu, tj. základní povodí,
 klk – určuje povodí IV. řádu.

Systém hydrologické rajonizace je dán Vyhláškou Ministerstva zemědělství o 
oblastech povodí č. 393/2010 Sb. 

Území SO ORP Havířov patří do základního hydrologického povodí řeky Odry, které 
je částí úmoří Baltského moře. 

Základní povodí IV. řádu hlavních vodních toků ORP Havířov:
 Lučina - číslo hydrologického pořadí (ČHP) 2-03-01-062 (Lučina) až 074

Jednotlivá dílčí pořadí Lučiny jsou následující (povodí IV. řádu):
070 Lučina se Statkovým potokem, Louckým potokem, Stružníkem a Mezidolním 

potokem
071 Sušanka (spadá zde větší část obce Horní Suchá, převážná část Havířova –

město, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a východní část obce 
Albrechtice)

072 Pežgovský potok (spadá zde západní část Havířova – Šumbarku)
073 Venclůvka (spadá zde převážná část Havířova a obce Horní Suchá)
074 Špluchovský potok, nazýván též Dolní Datyně (spadá zde jihovýchodní část 

Havířova – Dolní Datyně a západní části Prostředních a Horních Bludovic)

 Stonávka s ČHP 2-03-03-052 (Stonávka) až 067.
Jednotlivá dílčí povodí Stonávky jsou následující (povodí IV. řádu):

060 Hradišťský potok (spadá zde jihovýchodní část obce Těrlicka, k.ú. Hradiště 
pod Babí horou)

061 Zavadovický potok (spadá zde nepatrná jižní část obce Těrlicko)
062 Povodí vodní nádrže Těrlicko na Stonávce
063 Chotěbuzka (spadají zde západní okraje obcí Albrechtice a Těrlicko)
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064 Stonávka s Dolanským potokem, Křivým p., Hořanským p., Stonavským p., 
Bezejmenným p. a Smolkovec

067/2 Karvinský potok (spadá zde severní část obce Horní Suchá)

Rozvodnice ORP Havířov 

Zdroj: ČHMÚ - data převzata z atributových hodnot grafických dat (srpen/2016)

Pohled na hladinu záchytné nádrže u Těrlické přehrady, lokalita Těrlicko

Legenda IDVU
Povodí a 

rozvodnice 
vodních útvarů

205310000100 Chotěbuzka

205200000100 Stonávka 

204420000100 Venclůvka

204310000100 Lučina 

204430000100
Špluchovský 
potok

204400000100 Sušanka 

205350100100 Karvinský potok

205290000100
Zavadovický 
potok

205350100100 Sušovský potok
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Průmyslová zóna Horní Suchá

NEROSTNÉ SUROVINY

Celá oblast ORP Havířov spadá do provincie Západní Karpaty. Severní část patří 
do soustavy Vněkarpatských sníženin a ke geomorfologickému celku Ostravská 
pánev. Ta se zde dělí na dva okrsky – Orlovskou plošinu a protáhlou Havířovskou 
plošinu. Jsou to roviny až ploché nížinné pahorkatiny s oblými hřbety a 
polygenetickým georeliéfem. Krajina v okolí dolů je podstatně přetvořena následky 
důlní činnosti a těžkého průmyslu, zejména množstvím hald a poklesů, které bývají 
zatopené vodou. Časté jsou také jejich zavážky hlušinou.

Jižní část území náleží k soustavě Vnějších Západních Karpat, k podsoustavě 
Západobeskydské podhůří. Na řešeném území je tato zastoupena celkem 
Podbeskydská pahorkatina se střední nadmořskou výškou 353 m a podcelkem 
Těšínská pahorkatina. V Těšínské pahorkatině jsou na plochých návrších, složených 
z méně odolných flyšových hornin podslezské i slezské jednotky, zřetelné stopy 
pliocenního pediplénu.

Řešené území se nachází v následujících geomorfologických jednotkách: 
 provincie: Západní Karpaty

o soustava: Vněkarpatské sníženiny
 podsoustava: Severní vněkarpatské sníženiny

 celek: Ostravská pánev
o podcelek: Ostravská pánev

 okrsek: Havířovská plošina
 okrsek: Orlovská plošina

o soustava: Vnější západní Karpaty
 podsoustava: Západobeskydské podhůří

 celek: Podbeskydská pahorkatina                                           
o podcelek: Těšínská pahorkatina

 okrsek: Hornotěrlická pahorkatina
 okrsek: Bruzovská pahorkatina
 okrsek: Hornožukovská pahorkatina



4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

112

Výřez geologické mapy (okres Karviná)

Nerostná surovina je neobnovitelná část přírody – prvky, sloučeniny, minerály nebo 
horniny, které jsou ekonomicky využitelné, přímo nebo po úpravě pro potřeby lidské 
společnosti. Nerostnou surovinou mohou být pevné, kapalné i plynné látky. Menší 
podíl surovin je možno použít neupravený, většinu je však pro využití nutno 
průmyslově upravit.

Rozlišuje se několik základních skupin nerostných surovin. Nejčastěji jsou to rudy, 
nerudy a kaustobiolity. Někdy jsou samostatně vyčleňovány tzv. energetické 
suroviny. Přírodní akumulace nerostných surovin jsou označovány jako ložiska. 

Ložisko nerostné suroviny je anomální přírodní nahromadění nerostné suroviny
pod povrchem nebo na zemském povrchu, kterou je v současnosti nebo budoucnosti 
možné z praktického (či ekonomického) hlediska výhodné nebo dovolitelné těžit se 
ziskem.

Aby mohly akumulace nerostných surovin být považovány za ložiska, musí mít 
požadovanou kvalitu, technologické vlastnosti a dostatečné množství zásob. Ložisko 
musí mít též vhodnou pozici v geologickém prostředí, která umožňuje jeho rentabilní
těžbu vzhledem k dosaženému stupni technologického rozvoje. 
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DOBÝVACÍ PROSTOR

Dobývací prostor je administrativní hranice stanovená pro těžbu nerostů povrchově i 
dolem. Dobývací prostor stanovuje obvodní báňský úřad. Stanovení dobývací 
prostoru předchází vyhlášení chráněného ložiskového území a proces EIA. Dobývací 
prostor je oprávnění pro konkrétního báňského podnikatele k vyžívání výhradního 
ložiska nerostů (vlastnictví České republiky) v hranicích dobývacího prostoru.
Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, 
uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní 
poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího 
prostoru se vychází ze stanoveného chráněného ložiskového území a musí se 
přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek a k vlivu dobývání. 
Hranice stanového dobývacího prostoru vyznačí orgán územního plánování 
v územně plánovací dokumentaci. Orgány územního plánování a zpracovatelé 
územně plánovací dokumentace jsou povinni při územně plánovací činnosti vycházet 
z podkladů o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiskách poskytovaných jim 
MŽP ČR a navrhovat řešení, které je z hlediska ochrany a využití nerostného 
bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.

A. DOBÝVACÍ PROSTOR PRO LOŽISKA VÝHRADNÍCH NEROSTŮ:

Hranice dobývacího prostoru na povrchu se stanoví uzavřeným geometrickým 
obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy se určují souřadnicemi, udanými 
v platném souřadnicovém systému. Jeho prostorové hranice pod povrchem se 
zpravidla stanoví svislými rovinami, které procházejí povrchovými hranicemi. 
Výjimečně se tyto prostorové hranice mohou stanovit podle přirozených hranic. 
Dobývací prostor může být vymezen i hloubkově. 
Vyhrazené nerosty jsou v majetku státu a jsou definovány horním zákonem.

Dobývací prostory v řešeném území – těžené
Zákl. 
číslo

Surovinové 
číslo

Dobývací 
prostor

Nerost Organizace
Plocha 

DP (km
2
)

Stanovení 
DP

2 0031 Dolní Suchá černé uhlí OKD, a.s. 
(Důl Paskov, závod 
Dukla)

11,396475
0

06.04.1961

2 0034 Stonava černé uhlí OKD, a.s.
(Důl Darkov, 
závod 3)

11,507524
0

12.12.1960

2 0044 Louky černé uhlí, 
metan

OKD, a.s. 
(Důl ČSM)

22,108435
0

15.10.1984

4 0083 Horní Suchá I hořlavý zemní 
plyn váz. na 
uhlí

Green Gas DPB, 
a.s.

7,8109800 25.11.1999

4 0084 Dolní Suchá I hořlavý zemní 
plyn váz. na 
uhlí

Green Gas DPB, 
a.s.

11,396487
0

25.11.1999

4 0024 Žukov karb. zemní 
plyn, č. uhlí

RWE Gas Storage, 
s.r.o.

10,7194 05.07.1968

2 0042 Karviná Doly II černé uhlí OKD, a.s. 9,3459520 12.02.1964

4 0146 Karviná Doly 
III

Zemní plyn Green Gas DPB, 
a.s.

4,8472020 3.5.2013

2 0032 Petřvald I černé uhlí OKD, a.s. 
(Důl Lazy)

1,6239596 10.04.1987
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Dobývací prostory v řešeném území – ložisko v průzkumu, otvírce
Zákl. 
číslo

Surovinové 
číslo

Dobývací 
prostor

Nerost Organizace
Plocha DP 

(km2)
Stanovení 

DP

4 0063 Petřvald III hoř.zemní 
plyn vázaný 
na uh.sl

Green Gas DPB, 
a.s.

15,9944030 17.04.1996

Zdroj: Státní báňská správa ČR- http://www.cbusbs.cz/index.php/dobyvaci-prostory.html (únor/2016)

Zdroj: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (únor/2016)

Území dobývacího prostoru Dolní Suchá  - lokalita Havířov
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B. DOBÝVACÍ PROSTOR PRO LOŽISKA NEVÝHRADNÍCH NEROSTŮ:

Pojmem nevýhradní ložisko se rozumí ložisko nevyhrazeného nerostu, které je 
součástí pozemku. Jedná se o stavební suroviny (stavební kámen, štěrkopísky, 
cihlářské suroviny, technické zeminy). V těchto případech je vlastník pozemku 
současně vlastníkem nerostu. 
Pro ložiska nevyhrazených nerostů (nevýhradní ložiska) platí rozhodnutí o změně 
využití území, které vydává příslušný obecný stavební úřad. 

Vydaná rozhodnutí o využití území pro ložiska nevýhradních nerostů:

Název úřadu datum poskytnutí dat
vydaná rozhodnutí o využití území pro 

ložiska nevýhradních nerostů

MMH, SSSÚ 26.02.2016

nebylo vydáno rozhodnutí o využití 
území pro tento sledovaný jev

OÚ Albrechtice, SÚ 08.06.2016

OÚ Horní Suchá, SÚ 25.02.2016

OÚ Těrlicko, SÚ 02.03.2016
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (červen/2016)

Těžní a skipová věž Dolu František – lokalita Horní Suchá
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LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN

Nerosty se z hlediska hornictví člení na vyhrazené nerosty a nevyhrazené nerosty
(podrobněji bylo popsáno v předešlé kapitole). Česká hornická legislativa chápe 
nerosty oproti mineralogickému pojetí v širším smyslu a směšuje pod pojmem nerost 
minerály i horniny.

V území SO ORP Havířov je evidováno celkem 21 ložisek nerostných surovin. Z toho 
ve 20 případech se jedná o ložiska černého uhlí a zemního plynu. Vytěženo již bylo 
12 ložisek, 5 ložisek dosud nebylo těženo a u 4 ložisek probíhá těžba. Dále sem 
z území SO ORP Ostrava zasahuje část ložiska cihlářských surovin, které nebylo 
dosud těženo. Prognózní zdroj je zájmové oblasti Havířov evidován jeden, jedná se o 
ložisko černého uhlí (ev. číslo 901210000). 

A. Výhradní ložiska nerostů

Identifikač
ní číslo

Číslo 
ložiska

Název
Způsob 
těžby

Surovina Organizace

305220000 3052200 Havířov - západ dosud 
netěženo

cihlářská 
surovina

Česká geologická 
služba

307102103 3071021 Důl Odra, stř. J. Fučík dřívější 
hlubinná

uhlí černé DIAMO s.p., Stráž 
pod Ralskem

307102603 3071026 Důl Odra, stř. J. Fučík dřívější 
hlubinná

uhlí černé DIAMO s.p., Stráž 
pod Ralskem

307082500 3070825 Důl Darkov, z. Dukla -
útlum

dřívější 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307080000 3070800 Důl Darkov, z. Dukla -
útlum

dřívější 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307032500 3070325 Důl Odra, stř. 
František

dřívější 
hlubinná

uhlí černé DIAMO s.p., Stráž 
pod Ralskem

307030000 3070300 Důl Odra, stř. 
František

dřívější 
hlubinná

uhlí černé DIAMO s.p., Stráž 
pod Ralskem

307022500 3070225 Důl Darkov, z.3 dřívější 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307020100 3070201 Důl Darkov, z. 3 (9. 
květen)

dosud 
netěženo

zemní plyn Green Gas DPB a.s. 
Paskov

307020000 3070200 Důl Darkov, z. 3 lok. 
9.květen

současná 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307092500 3070925 Důl ČSM dřívější 
hlubinná

uhlí černé, 
zemní plyn

OKD a.s. Ostrava

307090000 3070900 Důl ČSM,  Stonava současná 
hlubinná

uhlí černé, 
zemní plyn

OKD a.s. Ostrava

307042600 3070426 Důl Darkov, z.1 dřívější 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307042800 3070428 Důl Darkov, z. 2 lok. 
Gabriela

dřívější 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307040100 3070401 Důl Darkov, z.1 lok. 
Barbora

dosud 
netěženo

zemní plyn Green Gas DPB a.s. 
Paskov

307040300 3070403 Důl Darkov, z. 2 lok. 
Gabriela

dosud 
netěženo

zemní plyn Green Gas DPB a.s. 
Paskov

307042100 3070421 Důl Darkov, lokalita 
Barbora

dřívější 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava

307042300 3070423 Důl Darkov, z. 2 lok. 
Gabriela

současná 
hlubinná

uhlí černé OKD a.s. Ostrava
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307240000 3072400 Žukovský hřbet dosud 
netěženo

uhlí černé, 
zemní plyn

Česká geologická 
služba

308397201 3083972 Žukov (Třanovice) -
PZP

dřívější z 
vrtu

podzemní 
zásobník 
plynu, zemní 
plyn

RWE Gas Storage 
s.r.o., Praha

326650000 3266500 Rychvald současná z 
vrtu

zemní plyn Green Gas DPB a.s. 
Paskov

Zdroj: Česká geologická služba (červen/2016), data ESRI

Zdroj: Česká geologická služba (červen/2016), data ESRI

B. Prognózní zdroje (vyhrazené nerosty) 
Identifikační 

číslo
Číslo 

ložiska
Název Způsob těžby Surovina Organizace

901210000 9012100 Bludovice -
Chotěbuz

dosud 
netěženo

uhlí černé Ministerstvo 
životního prostředí

Zdroj: Česká geologická služba (červen/2016), data ESRI
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Zdroj: Česká geologická služba (červen/2016), data ESRI

C.Prognózní zdroje (nevyhrazené nerosty) – na správním území ORP Havířov se 

nevyskytují.

Těžní a skipová věž Dolu 9. květen – pohled z Horní Suché
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Chráněné ložiskové území je administrativní ochrana výhradního ložiska proti 
znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. CHLÚ stanoví Ministerstvo životního 
prostředí ČR.

Chráněná ložisková území v řešeném území ORP Havířov:

Číslo 
CHLÚ

Název Surovina Organizace

14400000 Čs. část Hornoslezské 
pánve

uhlí černé, zemní plyn OKD a.s. Ostrava

07100100 Rychvald zemní plyn Green Gas DPB a.s. Paskov

07040000 Karviná – Doly zemní plyn Green Gas DPB a.s. Paskov

40016000 Hradiště podzemní zásobník plynu, 
zemní plyn

RWE Gas Storage s.r.o. Praha

05220000 Šenov u Ostravy cihlářská surovina Česká geologická služba

Zdroj: Česká geologická služba (červen/2016), data ESRI

Legenda:
1. CHLÚ Čs. Část Hornoslezské pánve

2. CHLÚ Rychvald

3. CHLÚ Karviná – Doly

4. CHLÚ Hradiště

5. CHLÚ Šenov u Ostravy

Zdroj: Česká geologická služba (červen/2016), data ESRI

Chráněné území pro zvláštní zásah do zemské kůry - jedná se o prozkoumané a 
ověřené poměry geologické stavby a vlastnosti hornin vybrané lokality vhodné 
pro zřízení a provoz zařízení k uskladňování plynů nebo kapalin v přírodních 
horninových strukturách a v podzemních prostorech.

Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

Identifikační 
číslo

Název Surovina Organizace

4001600 Hradiště - PZP podzemní zásobník 
plynu, zemní plyn

RWE Gas Storage s.r.o. Praha

Zdroj: Česká geologická služba (červen/2016), data ESRI
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Zdroj: Česká geologická služba (červen/2016), data ESRI

Plynové sondy ve volné krajině  - lokalita Těrlicko, Hradiště pod Babí horou



4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

121

Pohled do krajiny v obci Těrlicko, lokalita Horní Dvůr v Hradišti

OSTATNÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

V této části Katalogu přírodních hodnot území ORP Havířov se pořizovatel ÚAP 
zabýval dalšími hodnotami území, které nejsou přímo zahrnuty do Standardu 
sledovaných jevů pro územně analytické podklady obcí. 

Po provedení kompletní aktualizace všech environmentálních hodnot území ORP 
Havířov, které jsou podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území, pořizovatel 
doplnil další důležité informace o území, které významně tento pilíř udržitelného 
rozvoje území ovlivní.

Jedná se především o vymezení migračních koridorů zvěře, které byly stanoveny ve 
spolupráci s mysliveckými spolky v rámci ORP. Dále byly do ÚAP převzaty krajinné 
prvky definované podle zákona o zemědělství, pozemkové úpravy, ve spolupráci 
s odborem životního prostředí Magistrátu města Havířova byly vymezeny velké 
ucelené plochy zemědělské půdy a další krajinné prvky, jejichž ochranu je nutné 
zajistit z důvodu propustnosti krajiny. Pořizovatel ÚAP se zabýval i identifikací
technických prvků krajiny a opatřeními pro zvýšení estetické a kulturní hodnoty 
krajiny.

Pořizovatel ÚAP chtěl 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.

Ovocné sady Životice, lokalita Havířov
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PROPUSTNOST KRAJINY A MIGRAČNÍ KORIDORY ZVĚŘE

Fragmentace krajiny patří k nejvýznamnějším problémům, které negativně ovlivňují 
charakter krajiny a populace volně žijících živočichů. Jde o proces, při kterém 
dochází k rozdělení souvislých biotopů do menších a izolovanějších celků a zároveň 
ke tvorbě migračních bariér. Fragmentace krajiny provází celou historii lidstva. Tento 
jev se prohloubil s rozšířením těžby nerostných surovin, rozvojem průmyslu a 
železniční a silniční dopravy. Důvodem, proč je problematika fragmentace krajiny 
v současnosti tak aktuálním tématem, je extrémní nárůst antropogenních bariér 
v krajině v posledních několika desetiletích.

Volná krajina s množstvím přírodních nebo přírodě blízkých biotopů, která dosud 
automaticky plnila funkci spojovacího článku mezi různými populacemi, tuto 
schopnost v současnosti ztrácí. V řadě případů se jedná o nevratný jev.

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.

V praxi je prostupnost krajiny nejvýznamněji ovlivněna liniovými stavbami, jde tedy 
především o silnice a železnice, jejich zvyšující se hustotu a vzrůstající intenzitu 
provozu. Budováním nových liniových staveb bude docházet k další fragmentaci 
krajiny a vytváření nových bariér pro migraci živočichů.

Prostupnost krajiny je nutno zachovávat také kolem vodních toků, a to jak z nutnosti 
jejich údržby, tak z důvodu migrace organizmů. Podél významného vodního toku 
Lučiny je nutné zachovat prostupnost do 8 m od břehové hrany, u ostatních vodních 
toků do 6 m od břehové hrany. Vhodné je však v neurbanizovaném území podél 
stálých i občasných vodních toků zachovávat neoplocené pásy v šířce 
cca 10 až 20 m.  

Migrační koridor lesní zvěře – lokalita Horní Suchá, ul. Dělnická, pohled 
z komunikace II/475 
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Migrační koridor je pak úsek volné krajiny, který není zastavěný a zpravidla souvisle 
propojuje dva nebo více větších lesních komplexů. Umožňuje volný pohyb a migraci 
zvířat, který je pro ně základní životní potřebou. Většinou jde o území zalesněné 
nebo porostlé rozptýlenými stromy. Funkci migračního koridoru však také plní i 
neoplocená louka nebo pole.

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.

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (duben/2016)
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Na území ORP Havířov se nenachází síť dálkových migračních koridorů pro velké 
savce, které sleduje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
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. O spolupráci při vymezování těchto 
migračních koridorů ve správním území ORP Havířov byly požádány tyto myslivecké 
spolky: 

- honební společenstvo Albrechtice;
- myslivecké sdružení Havířov;
- myslivecké sdružení Bukovina, Horní Bludovice;
- myslivecké sdružení Borky Těrlicko;
- myslivecké sdružení Šenov o.s.

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí a myslivecké spolky (únor/2016)

Migrační koridor lesní zvěře – lokalita Albrechtice, ul. Životická
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KRAJINNÉ PRVKY PODLE ZÁKONA O ZEMĚDĚLSTVÍ

Krajinné prvky jsou dle § 3a odst. 4 a 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
ve znění pozdějších předpisů, definovány takto:
Základní jednotkou evidence krajinných prvků je krajinný prvek, který představuje 
souvislou plochu, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která 
plní mimoprodukční funkci zemědělství a která se nachází uvnitř půdního bloku, 
popřípadě dílu půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí. Pokud 
je krajinný prvek užíván více než jedním uživatelem krajinného prvku, je možné jej 
rozdělit na více krajinných prvků. Nachází-li se krajinný prvek uvnitř půdního bloku, 
popřípadě dílu půdního bloku, je součástí výměry tohoto půdního bloku, popřípadě 
tohoto dílu půdního bloku.

U krajinných prvků, jako ekologicky významných prvků se eviduje:
a) identifikační číslo krajinného prvku
b) druh krajinného prvku podle kritérií uvedených v § 3m
c) příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu
d) výměra krajinného prvku
e) vlastník krajinného prvku, pokud je znám
f) uživatel krajinného prvku, za předpokladu prokázání právního důvodu užívání
g) zařazení do katastrálního území.

Druhy krajinných prvků jsou stanoveny nařízením vlády č. 307/2014 Sb. Sb. Dle 
tohoto právního předpisu byly stanoveny a evidují se:

- Zemědělsky obhospodařovaná půda
- Ekologicky významné prvky - druhy krajinných prvků: mez, terasa, travnatá 

údolnice, skupina dřevin, stromořadí a solitérní dřevina.

Do územně analytických podkladů byly převzaty údaje od Ministerstva zemědělství 
ČR. Jedná se o krajinářsky kompoziční prvky, které se vyskytují v bezprostřední 
blízkosti zemědělsky obhospodařované půdy.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství (únor/2016), data ESRI
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Proces evidence krajinných prvků není ještě zcela ukončen a může se měnit v čase, 
tak jako dochází ke změnám v evidenci půdy (u půdních bloků/dílů půdních bloků) při 
aktualizaci evidence půdy dle § 3g zákona. Při zavedení nových přesnějších 
mapových děl do systému LPIS – veřejného registru půdy (v současné době 
každoročně) dochází prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov též k 
odstraňování chyb v zákresech těchto entit.

Havířov, ul. Frýdecká - zemědělsky obhospodařovaná půda s travnatou údolnicí
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž „se ve veřejném 
zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a 
zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby 
se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto 
souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná 
břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, 
ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické 
stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního
operátu a jako závazný podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy se řídí 
zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Realizace pozemkových úprav úzce souvisí i s naplňováním programu obnovy 
venkova, který účinně motivuje obyvatele venkova k tomu, aby se nejen 
prostřednictvím samosprávy, ale i vlastními silami snažili o harmonický rozvoj 
plnohodnotného životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot krajiny 
a o rozvoj ekologického hospodaření. Neopominutelná je i související realizace 
tvorby krajinných programů, jako např. úprava vodohospodářských poměrů, obnova 
toků a nádrží, budování protierozní a povodňové ochrany území, systémů ekologické 
stability, biocenter a biokoridorů, obnova remízků nezbytných pro život drobné zvěře, 
zajištění lepší prostupnosti území vhodně zvolenou sítí polních cest a v neposlední 
míře dosažení estetické kvality krajiny za účelem zvýšení rekreačního efektu.

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. 
Prostřednictvím právě tohoto opatření je řešena problematika vlastnických vztahů 
pozemkové držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků 
ekologické stability krajiny. Pozemkové úpravy také nepřímo napomáhají rozvoji 
podnikání a mají nesporný efekt v oblasti udržitelného rozvoje.

Pohled do krajiny Těrlicko – Hradiště, u zemědělského statku

Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání 
pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k 
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reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Nedílnou součástí návrhu pozemkových 
úprav je i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických 
protierozních, hydrologických a krajinných opatření.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Frýdek – Místek, ve vztahu k obci 
Těrlicko sdělil, že v katastrálním území Hradiště pod Babí horou byly zahájeny 
pozemkové úpravy. Jejich rozsah je znázorněn na následující mapce.

Zdroj: KPÚ Frýdek-Místek (duben/2016)

Pouze pro doplnění informace pořizovatel ÚAP uvádí:
V předešlém období byly v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína  evidovány 
jednoduché pozemkové úpravy, které se týkaly lokality Stavy.  Pozemkové úpravy 
byly schváleny rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu 
Karviná ze dne 21.10.2011, č.j. 181727/2011 – MZE-130770 a zapsány do KN 
21.06.2012. Tyto pozemkové úpravy jsou již ukončeny.
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DALŠÍ KRAJINNÉ PRVKY

Pořizovatel ÚAP ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města 
Havířova vymezil další krajinné prvky, které je nutné zachovat a chránit proti 
vytváření migračních bariér a snižování propustnosti volné krajiny.

Jedná se především o:

- ochranu posledních velkých půdních celků v Havířově před zástavbou - tyto 
půdní celky mají obrovský krajinotvorný význam. V těchto lokalitách je nutné 
chránit půdy I. a II třídy ZPF.

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (potvrzeno únor/2016)

Letecký pohled na ucelené zemědělské plochy - lokalita Havířov - město
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- revitalizaci a obnovu starých mlýnských náhonů a odstavených ramen 
vodotečí (odstaveného ramene Sušanky, odstaveného ramene Mezidolního 
potoka a starého mlýnského náhonu).

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (potvrzeno leden/2016)

Havířov – odstavené rameno Mezidolního potoka

- ochranu rozptýleného charakteru zástavby v lokalitě „Důlňák“ bez možnosti 
jejího dalšího zahušťování - jedná se o pohledově exponovanou lokalitu ve svahu 
nad Lučinou, jejíž krajinný ráz je charakteristický rozptýlenou zástavbou 
doplněnou zahradami, půdními bloky, rozptýlenou zelení a systémem pěšin a 
komunikací.
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Letecký pohled do krajiny  -  Havířov, lokalita Důlňák

- pozůstatky obory (parku) u Zámečku v Havířově na pozemcích parc.č. 4016, 

3986/1, 3979/1 v k.ú. Havířov-město s navazující údolní nivou podél toku řeky 

Lučiny. Důvodem pro zařazení uvedené lokality mezi hodnoty území jsou 

následující:

 pozůstatek parkových úprav kolem Zámečku, které sahají do období před 
založením města Havířova.

 velká koncentrace starých stromů mimořádně velkých rozměrů s věkem 
přesahujícím 100 let.

 pestrá biodiverzita vázaná na staré a vyzrálé porosty s rozpadovými stádii 
dřeva.

 zachovalá hydrologie v říčních terasách Lučiny i Sušanky se vzácnými 
mokřadními stanovišti v nivě Lučiny.

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (potvrzeno leden/2016)
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Parkové úpravy před Zámkem – lokalita Havířov

Aleje stromů, solitéry stromů uprostřed volné krajiny

Aleje stromů a jednotlivé solitéry tvoří neodmyslitelnou složku naší krajiny. Tvoří 
často významnou estetickou dominantu, jsou cenné z pohledu ekologického, snižují 
větrnou erozi a svým stíněním často přispívají i k bezpečnosti provozu podél 
komunikací.

Horní Bludovice
Krajinu k.ú. Horní Těrlicko dotváří alej ovocných stromů, které lemují silnici III.třídy 
(silnici č. III/4731)

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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Těrlicko
Stromořadí topolů na území obce Těrlicka, k.ú. Horní Těrlicko, podél komunikace 
I/11 - ulice Těšínská, délka aleje cca 700m.

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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Těrlicko
Stromořadí z topolů na území obce Těrlicka, k.ú. Dolní Těrlicko, okolo Kosteleckých 
vyrovnávacích nádrží. 

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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TECHNICKÉ STRUKTURY KRAJINY

Bludovický splav 
Splav na Lučině v Havířově, k.ú. Bludovice, u zahrádkových osad

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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Splav Těrlicko
Splav na Stonávce v Těrlicku, k.ú. Hradiště pod Babí horou, za lokalitou U Brodu

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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Brod Těrlicko
Chatová osada U Brodu dostupná pouze přes vodní brod na Stonávce

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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Revitalizace bezejmenného vodního toku Šumbark
Zdařilá revitalizace bezejmenného vodního toku uprostřed sídliště Šumbark, mezi ZŠ 
Gen. Svobody a ZŠ Moravská

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ ESTETICKÉ A REKREAČNÍ HODNOTY ÚZEMÍ

Naučná stezka Těrlické mokřady
Naučná stezka vede podél meandrů vodního toku Stonávka v horní záchytné nádrži 
vodního díla Těrlická přehrada zajímavým přírodním prostředím lužního a 
mokřadního charakteru. Navazuje na rekreační území hlavní nádrže Těrlické 
přehrady využívané především k sezónní letní rekreaci zaměřené na koupání, 
slunění a vodní sporty. Naučná stezka vhodně doplňuje a zpestřuje nabídku 
rekreačních aktivit nejen ve spádové oblasti Těrlické přehrady, ale i přehrady 
Žermanické. Návštěvník se na informačních tabulích seznámí nejen s řekou 
Stonávkou, ale i s hlavními dřevinami a rostlinami lužních lesů a vodních ploch a 
jejich zajímavými obyvateli. Získané informace se ihned může ověřit a doplnit 
vlastním pozorováním.

Naučná stezka Těrlické mokřady

Trasa je dlouhá cca 2,5 km a navazuje na modře značenou turistickou trasu Frýdek 
Místek – Žermanická přehrada – Těrlická přehrada – Český Těšín. Je vedena 
převážně po vrstevnici na rozhraní mezi hranicí záchytné nádrže vodního díla 
Těrlická přehrada a přilehlých lesních pozemků. Informační tabule jsou rovnoměrně 
rozmístěny po celé délce trasy na místech umožňujících výhled na přilehlé vodní a 
mokřadní plochy a pozorování života na nich. Trasa je přístupná celoročně, v případě 
déletrvajících dešťů jsou její části zamokřené. 
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Naučná stezka Těrlické mokřady

Zdroj: www.mapy.cz (září/2016)

Lokalita naučné stezka Těrlické mokřady
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Arboretum u Dukly
V sedmdesátých letech minulého století bylo v areálu mezi dolem Dukla, Orlovskou 
ulicí a železniční vlečkou založeno "arboretum". Dnes tento park zdivočel, stromy 
však vydržely a jsou v zachovalém stavu. Roste tu několik druhů borovic, jedlovce, 
zeravy, cypřišky, jalovce, japonský modřín a mnoho druhů listnatých dřevin.

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)

Bývalé arboretum u Dukly – Havířov, Dolní Suchá



4. úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2016

143

VÝZNAMNÉ POHLEDOVÉ HORIZONTY

Při popisu krajinného rázu je snahou rozpoznat, čím je daný krajinný prostor 
charakterizuje (tzn.co tvoří soubor typických znaků prostředí). Stupeň kvality (např. 
území se zvýšenou estetickou hodnotou) určuje další využívání území. Obecně nelze 
vycházet jen z poznatků o kvalitě hodnot bez konfrontace vlastního záměru 
s prostředím. Nesmírně důležité je pochopení přesahu působení některých záměrů 
převažujícího vertikálního směru (např. větrné elektrárny, věže mobilních operátorů) 
do mnohdy značně vzdáleného okolí. Umisťování takových staveb se musí 
individuálně posuzovat pro konkrétní místo a krajinný prostor a nelze jej zobecňovat. 
Pohledy na horizonty, ať již obcí či na obzor krajiny, jsou jedním z vyhledávaných 
popisů výrazu krajiny, stejně jako hledání dominantních prvků a rysů.

Pohled da krajiny - lokalita Těrlicko, ul. Těšínská, pohled od kostela

Pohled do krajiny - lokalita Těrlicko, pohled na Hradiště z Babí hory
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Pohled do krajiny – lokalita Horní Bludovice, k.ú. Prostřední Bludovice, komunikace 
za hasičárnou. Pohled na protější svah obce Horní Bludovice a část katastru 
Bludovice (město Havířov)

Pohled da krajiny – lokalita Albrechtice, Pastuchovka, pohled směrem na centrum 
obce
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OSTATNÍ VÝZNAMNÁ SOLITERNÍ ZELEŇ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Uvnitř zastavěných ploch lidských sídel je solitérní zeleň důležitým architektonickým 
a krajinným prvkem s velmi významnými ekologickými funkcemi, se kterými se dále 
posilují funkce zdravotní, rekreační a estetické. Každá zeleň má kromě svých 
základních funkcí také vliv na čistotu ovzduší a mikroklima, neboť snižuje prašnost a 
zvyšuje vlhkost vzduchu. Dále působí také jako tlumič nadměrného hluku, snižuje 
přílišnou hlučnost, která je uvnitř lidských sídel nejčastěji způsobena různými 
dopravními a mechanizačními prostředky.

Alej 16 metasekvojí
Havířov, lokalita Náměstí Republiky (k.ú. Havířov-město)
Metasekvoje byla objevena ve střední Číně teprve za druhé světové války. 
Pojmenována jako nový druh byla v roce 1947. Do Havířova přišly metasekvoje 
pravděpodobně ze Zahradnických školek v Litomyšli v roce 1967. Žádné české nebo 
moravské město nemá takové stromořadí.

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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Stromová alej habrů
Havířov, ul. Hlavní třída (k.ú. Havířov-město)
Stromová alej habrů lemuje komunikaci I.třídy v centru Havířova. Celková obnova 
stromové aleje proběhla v letech 2008-2009, kdy byla stávající alej 180 lip nahrazena 
119 pyramidálními habry. Všechny stromy pro celou Hlavni třidu byly přivezeny 
z Holandska na území České republiky a každý strom byl opatřen plombou města 
Havířova.

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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Alej habrů obecných 
Havířov, lokalita Ul. Stavbařská, alej po severní straně ulice (k.ú. Havířov-město)
Celá alej urostlých fastigiátních (se sevřenou vystoupavou korunou) habrů.

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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Korkovník amurský
Havířov, lokalita Ul. Fibichové, spodní část dětského hřiště (k.ú. Havířov-město)

Dva korkovníky amurské uprostřed Dětského parku jsou jedinými zástupci tohoto 
druhu ve městě. 

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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Veřejná zeleň Rondel Havířov
Havířov, k.ú. Havířov-město

Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016)
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Seznam použitých zkratek
AOPK -  Agentura ochrany přírody a krajiny
a.s. -  akciová společnost
BPEJ -  bonitovaná půdně ekologická jednotka
ČHMÚ -  Český hydrometeorologický ústav 
ČHP -  číslo hydrologického pořadí
ČR - Česká republika
DIBAVOD -  digitální báze vodohospodářských dat
DN - dimenze
DP -  dobývací prostor
EIA - Environmental Impact Assessment –

vyhodnocení vlivů na životní prostředí
ESRI -  geografický informační systém
EU -  Evropská unie
GIS -  geoinformační systém
ha - hektar
HPJ -  hlavní půdní jednotka
CHKO - chráněná krajinná oblast
CHLÚ -  chráněná ložisková území
CHOPAV -  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
IDVU -  identifikace vodního toku
IUCN -  mezinárodní svaz ochrany přírody
KN - katastr nemovitostí
KPÚ -  komplexní pozemkové úpravy
k.ú. -  katastrální území
KÚ -  Krajský úřad 
LHP -  lesní hospodářský plán 
LPIS -  veřejný registr půdy
MMH -  Magistrát města Havířova
MSK -  Moravskoslezský kraj
MZe -  Ministerstvo zemědělství

MŽP -  Ministerstvo životního prostředí
OKD - Ostravsko-karvinské doly
OP -  ochranné pásmo
ORP -  obec s rozšířenou působností
parc.č. -  parcelní číslo
PLO - přírodní lesní oblast
PP -  přírodní památka
PZP -  podzemní zásobník plynu
Q - vydatnost vodního zdroje
RBK -  regionální biokoridor 
SmVaK -  Severomoravské vodovody a kanalizace
SO - správní obvod
s.p. -  státní podnik
SSL -  Státní správa lesů
SSSÚ -  stavební a silniční správní úřad
TTP -  trvalé travní porosty 
ÚAP -  územně analytické podklady
ÚHUL -  ústav hospodářské úpravy lesů
ÚSES -  územní systém ekologické stability
ÚSOP -  ústřední seznam ochrany přírody
VD -  vodní dílo
VKP -  významný krajinný prvek 
ZPF -  zemědělský půdní fond
ZÚR -  zásady územního rozvoje
ŽP -  životní prostředí




