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1. Úvod 

 

Název IPRM: „Přitažlivé město Havířov“ 

 

Předkladatel IPRM:   statutární město Havířov 
Svornosti 86/2 

736 01 Havířov-Město 

IČ: 00 29 74 88 

             

Rozsah:    Zpracování tématického integrovaného plánu rozvoje  

města v tématu „Přitažlivé město“ 

 

Statutární zástupce města:  František Chobot, primátor 

 

Manažer IPRM: Ing. Vladan Almáš, referent oddělení vnějších vztahů a 

strategického rozvoje Magistrátu města Havířova 

 

Zpracovatel IPRM :   EUNICE CONSULTING a.s. 

     Belgická 642/15 

     120 00 Praha 2 

     Bc. Michal Vrba, předseda představenstva 

     tel. 577 615 587 

 

Lokalizace projektu:  statutární město Havířov, Moravskoslezský kraj,  

NUTS II Moravskoslezsko 

 

1.1. Obecná východiska IPRM 

Strukturální fondy EU dávají městům v České republice ojedinělou možnost financovat 

zásadní rozvojové aktivity. Pro získání těchto prostředků musí města vyladit své rozvojové 

plány s prioritami vyšších celků a připravit projekty, které jsou propojené do ucelených 

logických záměrů a zajišťují revitalizaci určených území, případně řešit témata, která jsou  

pro města klíčové. Právě stanovení rozvojových plánů města, které navazují na koncepce              

a rozvojové priority vyšších územních samosprávných celků, regionů soudržnosti NUTS II či 

Národní strategický referenční rámec, a které budou integrovány do celkové logicky 

propojené rozvojové koncepce města, je podmínkou získání této finanční podpory v urbánní 

dimenzi, tj. pro rozvoj měst a jejich území. K tomuto účelu bude v jednotlivých městech 

zpracován Integrovaný plán rozvoje města, který má být strategickým dokumentem sloužícím 

jako garance koncentrace prostředků, propojenosti jednotlivých intervencí, efektivity                 

a synergie dopadů v rámci daného města a celého regionu.  

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově 

provázaných akcí, které jsou realizovány ve vybrané zóně města nebo tematickým 

integrovaným přístupem. 

Všechny projekty zahrnuté do příslušného zónového IPRM se objektivně musí zabývat 

přínosem v rámci nejméně 3 ze 6 níže uvedených cílů nebo v případě tématického IPRM se 
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projekty zaměřují především na naplňování jednoho cíle. Těmito cíli (resp. prioritními 

oblastmi) jsou: 

a) Ekonomický rozvoj 

b) Sociální integrace 

c) Životní prostředí 

d) Přitažlivá města 

e) Dostupnost a mobilita 

f) Správa věcí veřejných - „Smart governance“. 

 

 

1.2. Zdůvodnění potřebnosti vytvoření IPRM 

S městem Havířov je spojena řada zvláštností. K těm nejvýznamnějším jistě patří 

skutečnost, že jde o nejmladší téměř devadesátitisícové sídlo České republiky s datem 

založení po druhé světové válce (rok 1955). Město je typickým sídlištním a satelitním 

městem, které bylo takto účelově budováno od samého začátku. Ostatní sídlištní uskupení, 

budovaná ve stejném období, mají charakter i statut městských čtvrtí (např. Poruba). Výrazná 

část obyvatel dojížděla za prací do blízkého okolí, zejména do Ostravy. Havířov je 

nejlidnatější obcí České republiky, přesto nemá vybudovanou infrastrukturu ve městě                 

na potřebné úrovni jako srovnatelná města České republiky s podobným zalidněním. Dalším 

problémem je nedostatek podnikatelských i pracovních příležitostí, neboť jako sídlištnímu 

městu chybí i k těmto činnostem tradice. 

Ještě v nedávné minulosti byl Havířov často prohlašován za město mladých. Dnes již 

toto jednoduché zobecnění neplatí. Havířov však nestárne jen demograficky, ale začíná se 

také vážně zhoršovat stav domovního fondu. Město od druhé poloviny 90. let začíná ztrácet           

na velikosti trvale bydlícího obyvatelstva jak přirozenou měnou, tak ještě výrazněji 

migračním chováním. Se stárnutím populace začíná město stát před vážnými sociálními úkoly 

již dnes. 

Další efektivní, všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj města a jeho území je tedy 

podmíněn jak tvorbou podmínek pro využití kulturního, historického, hospodářského, 

sociálního a lidského potenciálu statutárního města Havířova k podpoře podnikání                        

a zaměstnanosti, tak i v poslední době stále více akcentovaným vytvářením odpovídající                 

a dostatečné kvality života ve městě ve vztahu k přirozeným potřebám obyvatel města                    

i ostatním skupinám osob využívajících městskou infrastrukturu a občanskou vybavenost 

statutárního města Havířova a zvyšování povědomí o městě Havířovu zlepšením 

infrastruktury pro cestovní ruch. 

Havířov je připraven vyvíjet aktivity, jejichž cílem bude postupné vyrovnávání 

handicapů vzniklých historickým vývojem, které způsobily, že město nemá administrativní 

služby, školství, kulturu a instituce na úrovni odpovídající jeho velikosti.  

Zpracování IPRM je podmínkou čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů 

Evropské unie na projekty naplňující koncepci statutárního města Havířova směřující 

k předem vymezenému strategickému globálnímu cíli jeho rozvoje, a přispívá tak 

významným způsobem k posílení finančních a rozvojových možností města. 
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2. Analýza strategických dokumentů a současné 

ekonomické a sociální situace města  

2.1. Analýza existujících strategických a plánovacích dokumentů 

Místní a regionální specifika statutárního města Havířova a jeho území, která jsou 

podkladem pro stanovení klíčových oblastí vyžadujících zvýšenou míru podpory v rámci 

IPRM, je třeba posuzovat v návaznosti na stávající strategie a platné koncepční dokumenty     

na místní úrovni. IPRM musí být v souladu nejen s rozvojovými potřebami a prioritami, které 

byly identifikovány jako významné oblasti pro území města Havířova a jeho rozvoj,                  

ale rovněž s prioritami Moravskoslezského kraje jako vyššího územního samosprávného 

celku a současně také v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II 

Moravskoslezsko. Posuzování místních specifik je nutno provádět v kontextu stávajících 

strategií a platných dokumentů na místní úrovni. 

 

Národní strategické dokumenty  

Nejvýznamnějšími obecnými strategickými a programovými dokumenty vytvořenými   

na národní úrovni jsou Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec. 

Národní rozvojový plán popisuje hlavní rozvojové problémy České republiky a vychází jak    

ze Strategických obecných zásad Společenství, tak ze základních strategických dokumentů 

vytvořených na úrovni ČR, kterými jsou Strategie udržitelného rozvoje, Strategie 

hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje pro léta 2007 - 2013 a další platné 

resortní a regionální strategické a programové dokumenty. Národní strategický referenční 

rámec pak svým obsahem vymezuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti a systém finančních toků strukturálních fondů EU v ČR.  

 

Regionální strategické dokumenty  

Z těchto základních obecných dokumentů pak vycházejí jednotlivé konkrétněji 

zaměřené  operační programy, z nichž je pro daný IPRM s ohledem na jeho obsah, zaměření                

a geografickou polohu města nejvýznamnější Regionální operační plán NUTS II 

Moravskoslezsko. V rámci Moravskoslezského kraje byly zpracovány a schváleny strategické 

dokumenty a koncepce spadající do jednotlivých oblastí samostatné i přenesené působnosti 

kraje jako vyššího územního samosprávného celku. V rámci těchto dokumentů má 

nejvýznamnější postavení ve vztahu k celkovému rozvoji územně správního obvodu kraje 

základní rozvojový dokument Program Moravskoslezského kraje. Tento strategický dokument 

zahrnuje 6 základních cílů, kterými jsou: 

-  všestranný ekonomický rozvoj,  

-  rozvoj lidského, kulturního a přírodního potenciálu kraje,  

-  kvalitní dopravní infrastruktura uvnitř kraje a napojení na evropské dopravní cesty,  

-  poskytování kvalitních sociálních a zdravotních služeb občanům kraje,  

-  zrychlení obnovy měst a obcí,  

-  zlepšení celkového vnímání kraje zvenčí.  

 

Z hlediska rozvoje města Havířova a integrovaného plánu rozvoje města je klíčovým 

dokumentem Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko, z jehož prostředků 

http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/strategicke-obecne-zasady-spolecenstvi-ceska-verze-1
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mají být financovány projektové záměry zahrnuté v tomto IPRM. Tento programový 

dokument se v návaznosti na národní strategické dokumenty člení na 4 následující prioritní 

osy:   

- Regionální infrastruktura a dostupnost 

- Podpora prosperity regionu 

- Rozvoj měst 

- Rozvoj venkova. 

 

ROP Moravskoslezsko je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu 

včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, na podporu rozvoje infrastruktury i služeb 

cestovního ruchu, regenerací brownfields pro budoucí neprůmyslové využití a na zlepšování 

podmínek k životu ve městech a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění 

vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. 

V rámci prioritní osy Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury budou 

podporovány integrované systémy regionální dopravy, kde je obtížné oddělit městskou             

a regionální část dopravy. Obyvatelé měst, ale i návštěvníci budou moci na území měst využít 

přestupní terminály hromadné dopravy (včetně parkovišť P+R), bezpečnější dopravní 

infrastrukturu (modernizace nehodových křižovatek, bezpečnostní prvky na komunikacích)             

a atraktivní městskou a příměstskou hromadnou dopravu (včetně integrovaného systému 

veřejné dopravy). Bude podporován rozvoj komunikací zajišťujících zvýšení dostupnosti 

okrajových území Moravskoslezského kraje. Preferovány budou projekty výstavby                      

a modernizace silnic, které napojují území na síť TEN-T. Také bude podporován rozvoj 

systémově vymezených místních komunikací tam, kde přispívají k bezpečnosti provozu                   

a zkvalitnění dopravního propojení obcí regionu. Na silniční síti II. a III. třídy a místních 

komunikacích budou realizována opatření ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního 

provozu a ke snížení vlivu provozu na životní prostředí. Pro zvýšení atraktivity cyklistické 

dopravy jako ekologické alternativy individuální silniční dopravy a ke zvýšení bezpečnosti         

v území s hustou silniční dopravou bude podporováno systematické budování cyklistických 

stezek a cyklotras umožňujících bezpečnou cestu do škol, zaměstnání nebo za zábavou. 

Strategie podpory bude v souladu se zásadami Koncepce rozvoje cyklistické dopravy 

Moravskoslezského kraje. 

Prioritní osa  Podpora prosperity regionu je zaměřena na podporu prosperity regionu 

zajištěním dostupnosti infrastruktury veřejných služeb (školství, sociální péče, zdravotnictví), 

rozvojem cestovního ruchu, odstraňováním nevyužívaných ploch a zlepšením vnímání 

regionu jeho obyvateli, podnikateli působícími v regionu a potenciálními investory a turisty. 

V oblasti vzdělávací infrastruktury bude podporována modernizace vybavení škol tak,               

aby odpovídala požadavkům vzdělávání pro 21. století, bude podporována komunitní role 

škol a vybavení pro aktivní využívání volného času, a to včetně rekonstrukce budov. 

Současně budou vytvářeny podmínky pro přípravu a nabídku kvalitních pracovníků pro nová 

strategická odvětví. Bude podporován rozvoj infrastruktury sociálních služeb včetně 

infrastruktury pro sociální integraci specifických skupin ohrožených sociálním vyloučením 

tak, aby byla zajištěna přiměřená dostupnost a odpovídající kvalita těchto služeb. Podpora 

infrastruktury zdravotních služeb bude zaměřena na zvýšení kvality služeb a efektivní 

vynakládání zdrojů, budou podporovány aktivity zaměřené na pořízení zdravotnické techniky, 

stavební úpravy budov nutné při pořízení zdravotnické techniky a programy zdravotní 

prevence. 
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V oblasti rozvoje cestovního ruchu bude podpora směřovat ke kvantitativně                           

i kvalitativně vyšší úrovni turistických atrakcí, služeb a doprovodné infrastruktury cestovního 

ruchu, tvorbě produktových balíčků, zvyšování kvality řízení a organizace cestovního ruchu a 

využití nových způsobů financování rozvoje cestovního ruchu. Regenerace ploch brownfields 

je žádoucí nejen z hlediska opětného využití území, ale jsou s ní spojeny i další pozitivní 

faktory, mezi něž patří zejména zvýšení příjmů a podpora ekonomiky v území a vytvoření 

nových pracovních příležitostí, revitalizace celého území, odstranění ekologických zátěží         

v sídelní krajině, alternativa k záboru půdy pro stavby "na zelené louce" i ochrana zdraví 

obyvatel a zkvalitňování životního prostředí. Bude budována image regionu ve vazbě na čtyři 

oblasti – Moravskoslezský kraj jako nejlepší místo k životu, ke studiu, podnikání a trávení 

volného času (turistická destinace). 

Prioritní osa Rozvoj měst je zaměřena na podporu vyváženého rozvoje regionu,          

na snižování disparit v socioekonomické úrovni uvnitř regionu soudržnosti. Bude zaměřena    

na rozvoj dostupnosti infrastruktury veřejných služeb (školství, sociální péče, zdravotnictví),  

na zlepšování prostředí ve městech, a tím ke zvyšování jejich atraktivity pro obyvatele a pro 

podnikání, na odstraňování nevyužívaných ploch a zlepšení vnímání regionu jeho obyvateli, 

podnikateli působícími v regionu a potenciálními investory a turisty. Podpora této prioritní 

osy bude v jedné části zaměřena na města s více než 50 000 obyvateli, kterých je v regionu           

5 - Ostrava, Karviná, Opava, Frýdek-Místek a Havířov. V těchto městech, rozvojových 

pólech, žije téměř 1/2 obyvatel regionu. Druhá část podpory je orientována na zbývajících 27 

měst s 5 000 až 50 000 obyvateli, která plní roli subregionálních center rozvoje a tvoří je 

bývalá okresní města a další města s významnou vlastní základnou průmyslu a služeb. 

Prioritní osa Rozvoj měst je propojena a úzce svázána s ostatními prioritními osami ROP, 

které také v různé míře přispívají k vyváženému rozvoji měst a regionů. 

Prioritní osa Rozvoj venkova  bude s ohledem na komplementaritu s Programem 

rozvoje venkova (PRV), financovaným z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 

venkova (EAFRD), zaměřena především na rozvojové póly venkovského prostoru,                    

na zajištění dostupnosti veřejných služeb, zachování kulturního dědictví venkova a vytváření 

podmínek pro rozvoj podnikání. Budou podporovány projekty obcí tvořících póly rozvoje 

venkovského osídlení. Budou vybírány projekty zaměřené na úpravu veřejných prostranství          

a rozvojových ploch v centrech obcí a infrastrukturu veřejných služeb, které mají dosah            

i do okolních venkovských obcí. Oblast je dále orientována na projekty, které vytvářejí 

podmínky pro rozvoj nezemědělského podnikání, rozvoj cestovního ruchu, zajištění 

dostupnosti veřejných služeb, zvyšování bezpečnosti a zvyšování atraktivity pro obyvatele            

i návštěvníky na venkově. 

 

Strategické a rozvojové dokumenty města Havířova 

Základním rozvojovým dokumentem, který má v současnosti statutární město Havířov 

zpracován je Územní plán města vymezující rozsah a způsoby jeho rozvoje z územního 

hlediska. Na úrovni města je zpracován dlouhodobý komplexní strategický rozvojový 

dokument, kterým je Strategický plán rozvoje města a k základním strategickým dokumentům 

řešícím obecně rozvoj města patří rovněž Programové prohlášení Rady města Havířova               

na léta 2007 – 2010. 

V rámci statutárního města Havířova v minulosti vznikly a v současnosti vznikají další 

jednotlivé koncepce, programy a strategické materiály, které nastavují priority a příslušné 

směry rozvoje daných jednotlivých rozvojových oblastí v rámci města a jeho územního 

obvodu. Za zpracování a aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů nesou 
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odpovědnost jednotlivé odbory Magistrátu města Havířova, do jejichž působnosti daná oblast 

věcně patří. Jedná se o následující dokumenty: 

- Strategický plán rozvoje města 

- Územní plán 

- Komunitní plán 

- Koncepce bydlení 

- Koncepce kultury 

- Koncepce tělovýchovy a sportu 

- Koncepce mateřských a základních škol 

- Strategický plán cyklistické dopravy. 

 

Strategický plán rozvoje města Havířov svým záběrem postihuje celkový a všestranný 

rozvoj města, který byl aktualizován a schválen Zastupitelstvem města Havířova. Strategický 

plán rozvoje města je rozdělen na několik problémových okruhů, které vymezují hlavní směry 

zaměření rozvoje města, a které se dále člení na priority a je rozvíjející opatření. Těmito 

problémovými okruhy jsou: 

- Město 

- Ekonomika 

- Infrastruktura 

- Sociální prostředí a lidské zdroje 

- Životní prostředí. 

 

Problémový okruh MĚSTO se týká všech aktivit, jejichž cílem bude postupné 

vyrovnávání handicapů vzniklých historickým vývojem, které způsobily, že město Havířov 

nemá administrativní služby, školství, kulturu a instituce na úrovni odpovídající jeho 

velikosti. Do tohoto okruhu patří i image a propagace města a vytváření vztahu občanů 

k městu. Ačkoliv Havířov bude mít i v blízké budoucnosti charakter sídlištního města, bude 

nutné zajistit běžné obecné služby na úrovni obvyklé ve městech podobné velikosti. To se 

týká zejména úřadů a státem garantovaných služeb (zdravotnictví, školství, pošty, 

telekomunikace). Primárně je to potřebné pro vytvoření prostředí, které by lákalo mladé 

perspektivní obyvatele, sekundárně to přispěje i ke zlepšení image města. Do okruhu Město 

jsou zařazeny i aktivity mající zlepšit vzhled města jak úpravami, tak i novou výstavbou. 

Výstavba chybějících zařízení pro volnočasové aktivity přispěje k zlepšení životních 

podmínek obyvatel. Důležité je také podporovat a rozvíjet nové možnosti bydlení, zejména 

pokud se týká rozmanitosti nabídky bytů. Havířov je v současnosti osídlen již značnou částí 

populace, která se v něm narodila a která jej vnímá jako své město, přesto je nutno posilovat 

pocit sounáležitosti občanů s městem, protože obyvatelům Havířova přece jen chybí 

generační sepětí s městem obvyklé u měst s dlouhou historií. Pro zlepšení image města bude 

nezbytné rozšířit instituce důležité a známé v krajském a republikovém měřítku a také 

aktivity, které by zaujaly širokou veřejnost. V tomto okruhu se jedná o dlouhodobé, velmi 

obtížně realizovatelné cíle, zejména politického charakteru, s velmi výrazným vlivem okolí. 

Proto jsou velmi obtížně plánovatelné a úkolovatelné.  

Okruh Město bude rovněž řešit otázku vnějších vztahů Havířova jak vůči jej 

obklopujícím menším obcím, tak i vůči ostatním městům jádra ostravské aglomerace s cílem 

koordinovat rozvojové úsilí Havířova s jeho okolím a tím dosáhnout synergického efektu. 
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Problémový okruh EKONOMIKA zahrnuje zejména rozvoj podnikání ve městě, rozvoj 

zaměstnanosti a rozvoj cestovního ruchu, s výjimkou staveb cyklostezek. Hlavním 

problémem ekonomiky je vysoká míra nezaměstnanosti a malé možnosti města tuto 

nezaměstnanost ovlivnit rozvojem průmyslu a služeb. Město je a bude závislé do značné míry 

na pracovních příležitostech ve svém okolí. Rozvoj průmyslu ve městě bude nutné soustředit 

na taková odvětví, která nevyžadují mnoho volného prostoru, kterého má město nedostatek            

a neznečišťují životní prostředí, které patří k největším komparativním výhodám města. 

Město má velmi málo velkých podniků a jen několik středních. Velké množství malých 

podniků způsobuje problémy při komunikaci mezi městem a podnikateli. V současnosti 

neexistuje organizace sdružující takový počet podnikatelů, aby mohla být považována                  

za jejich mluvčího. Proto rozvoj komunikace s podnikateli představuje jeden z velkých úkolů           

do budoucna. Rozvoj služeb umožní zlepšit životní podmínky občanů a bude významným 

zdrojem pracovních příležitostí.  

Do problémového okruhu INFRASTRUKTURA patří opatření týkající se jak 

dopravní, tak i technické infrastruktury, mimo infrastruktury sociální, kulturní a sportovní. 

Největší problémy jsou v infrastruktuře dopravní. Hlavní dopravní tepna je vedena přímo 

středem města a v současné době je přetížena, zejména ve špičkách, což způsobuje výrazné 

znečištění ovzduší. Z uvedených důvodů je nezbytné prosazovat výstavbu obchvatu. Rovněž 

statická doprava vykazuje malý počet parkovacích míst. Situace bude postupně řešena 

výstavbou moderních parkovišť. Místní doprava a příměstská doprava je zajišťována 

především autobusy. Udržení a ekologizace dobré hromadné dopravy je pro Havířov 

nezbytné. Město proto bude pokračovat v dosavadním úsilí zaměřeném tímto směrem. 

Připravuje se zapojení města do integrovaného dopravního systému ostravské aglomerace. 

Zlepšení dopravní situace přinese také dobudování dálnice. Technická infrastruktura je                  

na poměrně dobré úrovni. Největším problémem je doplnění kanalizace tak, aby splňovala 

požadavky nařízení EU 71/291. 

Priority a cíle okruhu SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE se zabývají  

zejména problémy sociální soudržnosti, bydlení, volnočasovými aktivitami včetně kultury              

a sportu, rozvojem vzdělanosti obyvatelstva a školství a rozvojem občanské společnosti. Dále 

zahrnuje problémy sociální infrastruktury a infrastruktur v oblastech školství, kultury a sportu. 

Hlavním sociálním problémem města je postupné stárnutí obyvatel a migrace mladých 

obyvatel za prací. Sociální infrastruktura města není dostatečně vyvinutá. Chybějí jak zařízení 

pro seniory, tak objekty sociálního bydlení. Kromě výstavby nových objektů bude nutno                

i posílit sociální služby, které umožní postiženým lidem a seniorům plnohodnotný život                  

i v jejich obvyklém prostředí. Nedostatečně rozvinuté jsou rovněž zdravotní služby. Pro jejich 

postupné doplnění je nezbytná spolupráce zejména s Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p.o. 

Ani kulturní vybavení města neodpovídá jeho velikosti. Kulturní objekty vyžadují opravy                

a modernizaci. Rovněž sportovní objekty nejsou plně dostačující. Městu chybí zejména 

víceúčelová hala. Pro zajištění příznivého prostředí pro bydlení v Havířově je nutný rovněž 

rozvoj prostředků zajišťujících volnočasové aktivity. Zajištění údržby starých objektů                    

a výstavba chybějících jsou důležité úkoly do budoucna. Příležitostí v tomto směru jsou 

možnosti využití dotací EU.  

Sociálním problémem města je rovněž koncentrace sociálně problematického 

obyvatelstva v části města Šumbark. Proto bude pokračovat jak revitalizace této části, tak                

i projekty podporující sociální adaptaci některých skupin obyvatel. Nepříznivému stavu 

drogové závislosti, zejména mládeže, je nutno čelit, kromě speciálních sociálních programů,           

i rozvojem a podporou žádoucích volnočasových aktivit.  
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V problémovém okruhu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ jsou zařazeny opatření a cíle 

z oblasti životního prostředí, vodního hospodářství s výjimkou kanalizace                                       

a environmentálního plánování, vzdělávání a osvěty. Hlavním úkolem v oblasti životního 

prostředí je omezení emisí vznikajících při dopravě a emisí produkovaných malými 

znečišťovateli zejména při topení. Zemědělství se na ekonomice města podílí velmi málo a je 

důležité zejména pro svou krajinotvornou funkci. Důležitá je rovněž revitalizace pozemků 

bývalého dolu Dukla, včetně jeho kalových nádrží. Pozornost bude věnována i údržbě                    

a ochraně příměstských lesů a přírodních lokalit, které mají i důležitou rekreační funkci. 

Programové prohlášení Rady města Havířova na léta 2007 - 2010 zahrnuje konkrétní 

přehled témat, které jsou v daném období vnímány jako prioritní pro rozvoj města a stanovení 

potřebných činností a cílů v jednotlivých oblastech jako ekonomický a hospodářský rozvoj, 

bydlení, infrastruktura a životní prostředí, školství a kultura, sociální a zdravotní oblast, sport 

a volnočasové aktivity, doprava a bezpečnost a podíl občanů na správě města. Takto 

vymezené oblasti, činnosti a investiční akce jsou konkrétním naplněním záměrů, cílů                     

a strategií Strategického plánu rozvoje města, který tak upřesňují, rozvíjejí a aktualizují 

v závislosti na konkrétních podmínkách platných pro aktuálně zvolený střednědobý horizont.  

 

 

2.2. Analýza ekonomické a sociální situace statutárního města 

Havířova 

Havířov je situován v severní části Západních Karpat v takzvané Ostravské pánvi, 

blízko hranic se Slovenskou a Polskou republikou. Nejnižším místem je křižovatka u ČOV 

ležící 242 metrů nad mořem. Nejvyšším bodem je vrchol Bludovického kopce, který má 

výšku 347 m nad mořem. Na území města jsou dva větší vodní toky, Lučina a její přítok 

Sušanka. Průměrná roční teplota Havířova je 8,4 ºC. Letních dnů s teplotou nad 25 ºC je 

v průměru 47  za rok. Dnů s celodenním mrazem je v průměru 40 ročně. Dešťové srážky jsou 

poměrně intenzivní (cca 800 mm ročně). 

Podle počtu obyvatel je Havířov 11. největší město České republiky. Počtem obyvatel 

se řadí do skupiny krajských měst. Má více obyvatel než 3 krajská města (Zlín, Jihlava                

a Karlovy Vary). V Moravskoslezském kraji je druhým městem podle počtu obyvatel. Jeho 

plošná rozloha 3207 ha je ale velmi malá na město s tak početným obyvatelstvem. Z toho 

vyplývá extrémně vysoká hustota obyvatel, která je s cca 2750 obyvateli/km² největší v České 

republice a nedostatek prostoru pro rozvoj města. Této velikosti města vůbec neodpovídá 

administrativní význam a vybavenost službami státu (zdravotnictví, pošty apod.) na úrovni 

odpovídající počtu obyvatel.  

Havířov je částí jádra ostravské aglomerace. Ostrava představuje regionální metropoli 

Moravskoslezského kraje. Jedná se o tzv. polycentrický model regionálního uspořádání, v ČR 

jedinečný. Zvláštností tohoto modelu je to, že metropolitní funkce je plněna více městy, mezi 

kterými dochází k dělbě práce při plnění funkcí metropole. Ačkoli má Ostrava nesporně 

dominantní postavení, sama územní jednota osídlení si vynucuje jistou spolupráci při 

zabezpečování metropolitních funkcí (např. vysoké školství rozdělené v současnosti mezi 

Ostravu, Opavu a Karvinou). Pro optimální rozvoj celé aglomerace bude v budoucnu 

nezbytné toto rozdělení plánovat, aby bylo dosaženo co největší efektivity a synergie.                 

Pro Havířov z toho vyplývá úkol a zodpovědnost podílet se na zabezpečení těchto funkcí              

a nalézt v tomto sídelním uskupení místo odpovídající jeho významu a velikosti. Město by se 
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mohlo stát významnou součástí ostravské aglomerace zejména v  terciární sféře (vzdělání, 

výzkum, kultura). 

Havířov vznikl v letech 1947 – 1970 na území bývalých samostatných obcí Dolních 

Bludovic, Dolní, Prostřední a Horní Suché, Šumbarku, Dolní Datyně a Životic. Obce Dolní 

Bludovice a Šumbark se připojily v roce 1955, Životice, Prostřední a Dolní Suchá v roce 

1960, Dolní Datyně v roce 1974 a konečně Horní Suchá v roce 1975.  Na město byl povýšen 

v prosinci 1955. Dodatečná výstavba probíhala v letech 1978 - 1994 v prostoru Šumbarku. 

Statutárním městem se stal Havířov v roce 1990. V roce 1990 ze svazku města vystoupila 

obec Horní Suchá.  

Havířov je jedinečné město v rámci celé České republiky. Je typickým sídlištním                  

a satelitním městem, které bylo takto účelově budováno od samého začátku. Ostatní sídlištní 

uskupení budovaná ve stejném období mají charakter i statut městských částí (např. Poruba). 

Výrazná část obyvatel dojížděla za prací do blízkého okolí, zejména do Ostravy.  

Když byly v roce 1990 zrušeny Krajské národní výbory, projevila se ve vývoji Havířova 

více již zmíněná politická vazba na okresní město Karviná. Ať již tím, že Havířov nemá své 

velikosti odpovídající administrativní zázemí nebo horší úrovní různých obecných služeb jako 

jsou pošty, zdravotnictví a podobně. Tyto problémy přetrvávají i po zrušení okresních úřadů 

v roce 2000, protože okresní pobočky státních úřadů a institucí a jiné služby zůstaly 

v Karviné. Je nutno podotknout, že orientace Havířova především na Ostravu, přetrvala. 

Nepříznivým dědictvím minulosti je i image města. Havířov je obecně v ČR znám spíše jako 

část Ostravy, nikoliv jako plnohodnotné město.  

Výjimečné postavení Havířova má ovšem i některé výhody. Město bylo postaveno 

plánovitě jako sídlištní tak, že bylo minimalizováno znečištění od velkých zdrojů smogu                

a popílku. Rovněž jádro města stojí v oblasti, ve které není pravděpodobná těžební činnost, 

odpadají tedy problémy s poklesy půdy. Již v prvních obdobích výstavby byla snaha                      

o zachování co nejvyššího procenta městské zeleně a v dalších etapách výstavby byly                  

do městského prostoru zahrnuty i okolní lesíky a bažantnice. Procento zeleně v Havířově je 

vysoké a postupně se vytvořila i tradice dobré údržby této zeleně. Převážné procento domů 

jak nájemního, tak individuálního bydlení je novějšího data výstavby. Přes jisté problémy, 

zejména s panelovými domy, je stav domovního fondu velmi dobrý ve srovnání s okolními 

městy. Havířov má vyhovující infrastrukturu, kromě infrastruktury dopravní, v současnosti 

přetížené. Architektonické řešení je zajímavé a část města, tzv. Sorela, je vyhlášena jako 

ochranná zóna architektury 50tých let.  

Na území statutárního města Havířova se nachází jedna národní kulturní památka 

(Památník obětem nacistického teroru v Bludovicích) a 14 kulturních památek zapsaných               

v Ústředním seznamu kulturních památek, mezi nimi např. bývalé kino Radost. 

Další relativní výhodou je blízkost hranic Polské a Slovenské republiky, která umožňuje 

rozvoj příhraniční spolupráce. 

 

Analýza demografických údajů 

Podle stavu k 31.12.2007 má Havířov bez trvale usídlených cizinců 82 768 obyvatel. 

Z toho je 40 445 mužů a 42 323 žen. Podíl dětí pod 15 let věku na celkovém počtu obyvatel je 

14,75 % (koncem roku 2006 byl tento podíl 14,2 %). V roce 2006 se snížil počet občanů             

o 265. Oproti roku 2006, ve kterém se snížil počet občanů o 318, došlo k určitému zlepšení. 
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Počet obyvatel ve správním obvodu města Havířova je následující: 

Obec Počet obyvatel 

Albrechtice 3961 

Horní Bludovice 1862 

Horní Suchá 4411 

Těrlicko 4191 

Havířov 82768 

CELKEM 98156 

Bez trvale usídlených cizinců (údaje Magistrátu města Havířova, odboru vnitřních věcí). 

 

 Havířov nejvíce rostl v období let 1956 - 1960, kdy se roční růst pohyboval                 

nad hranicí 20 %. Rekordním rokem byl potom rok 1960, kdy došlo ke zvýšení počtu 

obyvatel o více než polovinu. Je ale nutné připomenout, že se město v tomto roce zvětšilo             

o další území Dolních Bludovic a Šumbarku, Prostřední a Dolní Suché a Životic. Větší nárůst 

v roce 1975 byl způsoben rozšířením města o Horní Suchou. Poslední výraznější změna počtu 

obyvatel Havířova zaznamenaná v roce 1991 je dána opětovným osamostatněním se obce 

Horní Suchá  v předcházejícím roce. Od konce 80. let 20. století do roku 1995 se roční 

přírůstky města pohybovaly na úrovni 0,2 % . Od roku 1996 se zásadně mění velikostní vývoj 

Havířova, který začíná postupně ztrácet obyvatelstvo trvale přihlášené k pobytu (v roce 2001 

došlo k úbytku    o 1000 obyvatel). 

Havířov se stal v letech 1950 - 1970 nejdynamičtěji rostoucím městem v celém 

tehdejším Československu. Na základě těchto skutečností nepřekvapuje zjištění, že průměrný 

věk trvale bydlícího obyvatelstva Havířova se pohyboval v 50. letech na hranici 23 let,              

což bylo o celých 11 let méně než byl průměr za celou Českou republiku. Nezvyklé poměry 

mezi dětskou složkou (0 - 14 let) a stárnoucí populací (více než 60 let) v době založení města 

(tzv. progresivní typ věkové struktury) se o 40 let později dostávají do stavu běžného                   

u lidských populací hospodářsky rozvinutých států (regresivní typ věkové struktury). 

Z tabulky je patrné, že ke konci roku 1955 bylo havířovské obyvatelstvo tvořeno z téměř 

40 % dětskou populací a na obyvatelstvo starší 60-ti let připadala pouhá 2 procenta podílu.   

Ke konci roku 2002 prodělal tento poměr razantní proměnu, protože na dětskou populaci 

připadlo již jen 15,6 % a na nejstarší občany města (věk nad 60 let) celých 19 %.  
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Tab. 1 Vývoj věkové struktury obyvatelstva ČR a indexu stáří podle daných věkových 

hranic ve srovnání s Havířovem 

Okamžik 

kalendářního 

času 

Zastoupení věkových skupin (v %) Průměrný 

věk 

Index 

stáří 0 – 14 15 - 59 60 + 

ČR HAV ČR HAV ČR HAV ČR HAV ČR HAV 

31.12.1955 26,3 39,8 60,2 58,1 13,5 2,1 33,9 23,0 51 5 

31.12.1960 25,5 36,4 59,7 58,5 14,8 5,1 34,5 - 58 14 

31.12.1965 22,9 33,9 60,5 60,6 16,6 5,5 - - 72 16 

31.12.1970 21,2 32,8 60,5 61,0 18,3 6,2 35,8 27,9 86 19 

31.12.1975 22,3 - 59,1  18,6 - -  83 - 

31.12.1980 23,5 24,0 59,7 66,5 16,8 9,5 35,4 32,0 72 40 

31.12.1985 23,3 22,8 59,2 65,7 17,5 11,5  33,5 75 51 

3..3.1991 (SLDB) 21,0 20,7 61,1 65,4 17,8 13,9 36,3 33,8 85 67 

31.12.1995 18,3 19,1 63,7 65,4 18,0 15,5 37,3 36,2 98 81 

1..3..2001 (SLDB) 16,2 16,6 65,4 65,5 18,4 17,9 - - 114 108 

31.12.2002 15,6 15,6 65,5 65,4 18,9 19,0 39,3 38,9 122 121 

Zdroj: Podíly věkových skupin a index stáří vycházejí z dat ČSÚ získaných běžnou evidencí a při SLDB. 

 

Proces stárnutí havířovské populace je tedy velice rychlý a do nejbližší budoucnosti se 

bude nadále prohlubovat. Do nového 21. století tak Havířov vstupuje nejen se zcela 

pozměněnou věkovou strukturou, ale současně se město navždy zbavuje přídomku město 

mladých. Navíc proces stárnutí je tak razantní, že se během krátké doby město přiřadí 

k obcím s nejstarším obyvatelstvem v podmínkách našeho státu. 

 

Národnostní složení obyvatel Havířova 

Národnostní složení občanů Havířova doznalo určitých zajímavých změn při porovnání 

posledních dvou sčítání lidu z let 1991 a 2001. 

1) Česká národnost zůstává nejpočetnější skupinou trvale bydlícího obyvatelstva, ale její 

podíl se za posledních deset let zvýšil ze 77,5 % na 84,7 %. 

2) Druhou nejsilnější národnostní skupinu tvoří občané slovenské národnosti, ale je zde 

zaznamenán pokles ze 7,8 % na 5,3 % (absolutně o více než 4500 osob). 

3) V roce 1991 se k moravské národnosti přihlásilo téměř 7 % občanů. O deset let později 

však dochází k velké změně a k této národnosti se hlásí již jenom 1,7 % obyvatel.  

4) Ačkoli je polská národnostní skupina v Havířově 3. nejpočetnější se 3,4 %, (téměř 2900 

osob) došlo i u této národnosti k poklesu váhy mezi posledními sčítáními o 1 %.  

5) Více než jednoprocentní zastoupení dnes nemá ani skupina slezská, ke které se 
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přihlásilo pouze 0,5 % občanů města (pokles podílu o téměř 1,5 %). 

6) K rómské skupině se přihlásilo pouze 0,05 %, což absolutně činí ani ne 50 občanů.             

A trend přihlášení se Rómů ke své národnosti přitom stále zeslabuje. V celém našem 

státě je však zcela běžný tento odmítavý přístup občanů rómské národnosti ke 

ztotožnění se s vlastní národností byť deklaratorně při SLDB. Odhady hovoří o tom, že 

by se počet Romů v Havířově mohl reálně pohybovat mezi 1 až 2 tisíci obyvateli. 

7) Za jedinou významnější skupinu se stabilním zastoupením z ostatních národností 

můžeme označit německou národnost (0,17 %). Byl zaznamenán mírný nárůst občanů 

ukrajinské národnosti (z 0,07 % na 0,10 %). 

8) Občanů s cizí státní příslušností žilo v Havířově necelé jedno procento (829 osob). 

Z toho bylo 310 občanů Slovenska, 278 Polska, 58 Ukrajiny a 41 občanů Ruské 

federace. 

Po srovnání s rokem 1980, kdy bylo občanů české národnosti 84 % (vč. moravské, která 

se samostatně nezjišťovala), slovenské 8 % a polské 6,7 %, je patrný trend dlouhodobějšího 

poklesu zastoupení občanů menšinových národností s výjimkou národností ukrajinské                  

a vietnamské. 

Ve městě je cca 30 % věřících obyvatel. Naprostou převahu má Římskokatolická víra, 

kterou vyznává 20 % obyvatel. Z ostatních vyznání je významná Slezská církev evangelická. 

Tu sice vyznává 1 % obyvatelstva, ale její věřící jsou soustředěni do částí Bludovice, Životice 

a Dolní Datyně. V Dolní Datyni dosahuje počet věřících této církve 12 % obyvatelstva, 

v dalších dvou uvedených kolem 8 %. 

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva Havířova je obdobná jako krajský průměr. Je sice 

vyšší, zejména v položce vysokoškolského vzdělání (7,58 % obyvatel Havířova), než 

v Karviné (4,79 % obyvatel), ale výrazně nižší než v Ostravě (10,53 % vysokoškolsky 

vzdělaných) a je nižší i o 1,3 % než celostátní průměr. Pod republikovým průměrem je i podíl 

obyvatel s úplným středoškolským vzděláním s maturitou (22,5 % Havířov, 25 % ČR). 

Havířov je ale nutno srovnávat spíše s Ostravou, neboť představuje nejvýznamnější externí 

zdroj pracovních míst pro havířovské obyvatele (do Ostravy dojíždí za prací asi 7000 

havířovských obyvatel, což je výrazně největší podíl dojíždějících). Důvodem této nepříznivé 

vzdělanostní skladby obyvatel je zejména to, že se nabídka pracovních příležitostí na 

Ostravsku orientovala zejména na dělnické profese, což způsobilo příliv obyvatelstva 

s výrazným podílem jen základního vzdělání. Vzhledem k podstatnému růstu počtu vysokých 

škol v ostravské aglomeraci je předpoklad, že dalším vývojem dojde ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatel.  

Projekcemi obyvatelstva se na území ČR zabývá Český statistický úřad se sídlem 

v Praze. Střednědobé a dlouhodobé projekce s výhledem na 10 až 25 let se provádějí 

především za celý stát nebo kraje. Jen výjimečně se zpracovávají projekce za okresy a zcela 

mimořádně za veliká města. Za Havířov taková projekce není k dispozici.  

Průměrný roční přírůstek přirozenou měnou dosahoval v období let 1960 - 1979 tisíc 

dětí. V 80. letech to byla již polovina, tedy okolo 500 dětí ročně. Ještě v 1. polovině 90. let to 

bylo ročně okolo 250 dětí, ale od roku 1995 dochází k úbytku populace. Lze předpokládat              

na základě demografického chování obyvatelstva Havířova, že se přirozený úbytek bude 

pohybovat do roku 2020 na hranici 100 osob za rok. Což znamená, že počet obyvatel města    

ke konci roku 2020 bude vlivem přirozené změny o 2000 občanů nižší. Vzhledem k tomu,         

že žádný stát s vyspělou ekonomikou důsledně a dlouhodoběji nepodporuje rodinnou politiku, 

nelze považovat za reálné uskutečnění zásadní pronatalitní politiky. Zřejmě jedině tento 
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přístup by mohl v dnešní vyspělé společnosti změnit její hodnotový systém a posunout 

velikost přirozené měny ke klíčové nulové hranici, kdy se počty živě narozených dětí rovnají 

počtu zemřelých ve stejném kalendářním roce. Stabilizování rozměru přirozené obměny je 

důležitým sociálním projevem lidské společnosti. 

V letech 1955 až 1969 rostl počet obyvatel Havířova migračním chováním ročně o 3000 

občanů. Jenže již od 70. let 20. století dochází k migračním úbytkům populace, který v letech 

1970 až 1980 dosahoval ročně okolo 400 občanů. V následujících devadesátých letech se 

roční migrační úbytek snížil na hodnotu okolo 65 občanů. Lze předpokládat další úbytek 

obyvatelstva migračním chováním, protože jeho předvídání je více než u přirozené měny 

ovlivněno vnějšími vlivy (např. i vstupem do Evropské unie, cenou pozemků, nemovitostí, 

stavebních materiálů a prací, změnami pracovních příležitostí, geopolitickými vlivy apod.), 

lze velice těžko učinit kvalifikovanější odhad. Nicméně další snížení počtu obyvatel Havířova     

do roku 2020 migrací je velice pravděpodobné a to v ročním rozsahu okolo 220 osob. To by   

ke konci roku 2020 znamenalo ztrátu okolo 4000 trvale bydlících obyvatel města. Je zřejmé, 

že na populačním vývoji města Havířova se bude v následujících 20 letech silněji podílet 

migrační chování občanů města s váhou o 100 % vyšší než je vliv přirozené obměny.  

 

Tab. 2  Projekce složení věkových skupin obyvatelstva Havířova do roku 2010 

Střední varianta Věková skupina Celkem 

Rok projekce 0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více  

2001* 13852 60802 10848 85502 

2002* 13341 60788 11142 85271 

2003 13053 60533 11362 84947 

2004 12764 60277 11582 84624 

2005 12476 60022 11802 84300 

2006 12280 59596 12105 83980 

2007 12084 59169 12407 83660 

2008 11887 58743 12710 83340 

2009 11691 58316 13012 83020 

2010 11495 57890 13315 82700 

Pramen: Vlastní odhad podle projekce obyvatelstva ČR do roku 2030 ČSÚ. 

Poznámka: * skutečný stav 

 

Zástavba a osídlení 

V Havířově bylo v roce 2001 (ke dni sčítání lidu, tj. 1.3.) 33 426 trvale obydlených 

bytů. To znamenalo, že na jeden byt připadalo 2,57 osob (v roce 1961 to bylo 3,49, v roce 

1970 3,31,    v roce 1980 3,25, v roce 1991 2,74). Nižší hodnotu vykazoval v okrese Karviná 

ze všech 16 obcí pouze Bohumín. V rodinných domcích tak bylo umístěno za tohoto stavu 

pouze 9,5 % z trvale obydlených bytů (o 0,4 % více než v roce 1991), více než 90 % bytů tak 

bylo součástí mnohopodlažních domů družstevní nebo státní výstavby. Přitom v roce 1961 

připadalo na rodinné domky více než 13 procent bytových jednotek. Největší podíl                     

na celkovém počtu trvale obydlených bytů v rodinných domech v roce 2001 vykázaly 

Bludovice (29 %), Prostřední Suchá (27,3 %), Šumbark (16,8 %) a Životice (8,9 %). 
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Za deset let mezi posledními sčítáními lidu se počet trvale obydlených bytů zvýšil                

o necelé 2 tisíce při navýšení počtu domů o 410. Jestliže zvážíme, že mezi roky 1970 a 1991 

dělal tento nárůst přes 6800 bytů a 700 domů, tak je zřejmé, že se celková bytová výstavba 

města výrazněji zpomaluje. Je zapotřebí zdůraznit, že nárůst bytů se v posledním desetiletí 

nejen výrazněji zpomalil, ale celý se v podstatě uskutečnil v jediné části města (Šumbark).              

Ke zmírnění tempa růstu bytové zástavby navíc přispěla devadesátá léta zvýšeným zájmem 

občanů o výstavbu rodinných domků ve všech  částech města Havířova. 

Z úhrnu obydlených domů je ve vlastnictví soukromých osob 73,7 %, ve vlastnictví 

státu a města 14,2 % (pokles o 24,6 %) a ve vlastnictví stavebního bytového družstva (SBD) 

12,1 % (navýšení o 0,7 % od roku 1991). Rozhodující podíl na trvale obydlených bytech mají 

byty se třemi (41,1 %), dvěma (39,2 %) a jednou obytnou místností (10,6 %). Potom teprve 

následují byty se čtyřmi (6,8 %) a pěti obytnými místnostmi (2,3 %). 

Jen tyto základní údaje ukazují, že kultura bydlení je výhradně ovlivněna rozsáhlou 

výstavbou vícepodlažních domů, tzv. sídlištní výstavba. Tento styl je patrný především              

ve čtvrtích Město, Šumbark a Podlesí (viz tabulka). Jenom Dolní Datyně, Životice a Dolní 

Suchá si udržují převahu bytů rodinných domků, proto jejich charakter zástavby nepůsobí 

uniformně a anonymně. 

 

Tab. 3  Rozložení bytového fondu podle částí města Havířova dle údajů sčítání lidu 

M ě s t s k é  

č á s t i  
Trvale obydlené (1.3.2001) Trvale obydlené (3.3.1991) Trvale obydlené (1.12.1970) 

 byty 
domy 

byty 
domy 

byty 
domy 

celkem v RD celkem v RD celkem v RD 

Bludovice 932 918 761 8 201 896 1 102 5 497 567 824 

Podlesí 7 183 60 410       

Dolní Datyně 135 134 141 117 113 113 123 119 120 

Město 14 874 171 1 359 14 888 141 1 316 14 218 112 1 275 

Suchá    1 978 1 001 1 042 1 988 833 1 012 

Dolní Suchá 221 204 214       

Prostřední Suchá 1 885 863 913       

Šumbark 7 913 533 968 6 016 444 832 2 802 390 681 

Životice 283 281 252 258 252 203 - - - 

Havířov  celkem 33 426 3 164 5 018 31 458 2 847 4 608 24 628 2 021 3 912 

Pozn.: Havířov měl při SLDB 2001 již 8 městských částí, když z Bludovic se oddělilo Podlesí a ze Suché 

vznikly Dolní a Prostřední Suchá. 

 

Havířov při řešení sociálních, ekonomických a sídelních funkcí města stojí mj. před 

následujícími problémy: 

1. Jak spravovat a udržovat bytové domy, ve kterých bydlí drtivá většina občanů města. 

2. Jak rozšířit sídelní funkce, vytvořit ze satelitního sídla s malou nabídkou pracovních 

příležitostí plnohodnotné osmdesátitisícové město. 

3. Jak napomoci urbanistické koncepci při oživování a kompaktnějšímu srůstání 

jednotlivých částí města. 

4. Jak čelit dnes velmi vysoké míře nezaměstnanosti v souladu s nutnou 

restrukturalizací ekonomické základny ostravského regionu (útlum hornictví                 
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a hutnictví). 

5. Jakou formou podporovat program bydlení, aby vystěhovávání perspektivních 

věkových skupin nenabylo masovějšího měřítka. 

6. Jakým způsobem u funkčně neplnohodnotného města satelitního typu zajistit 

přitažlivý program pro využití volného času nejmladších generací (děti, mládež), aby 

nedocházelo     k vážnějšímu nárůstu kriminality ve městě.  

7. Jak přesměrovat vývoj od počáteční zdánlivé prosperity a v současnosti celkové 

stagnace sídla s pomocí postavení statutárního města ke skutečné všeobecné 

přitažlivosti a dlouhodobější perspektivě zdravého, urbanisticky zajímavého, sociálně 

přijatelného a nabídkou pracovních příležitostí podpořeného celkového bydlení. 

 

Analýza tendencí současného ekonomického rozvoje 

Hlavním současným problémem ekonomického rozvoje města je vysoká míra 

nezaměstnanosti a malé možnosti města tuto nezaměstnanost ovlivnit rozvojem průmyslu              

a služeb. Město je a bude závislé do značné míry na pracovních příležitostech ve svém okolí.  

Oblastmi s vysokou nezaměstnaností jsou vlastní město Havířov a obec Horní Suchá. 

Zbylé 3 obce mají nezaměstnanost výrazně nižší. Část tohoto rozdílu lze připsat sezónním 

pracovním příležitostem, ale Těrlicko, Albrechtice a Horní Bludovice mají nižší 

nezaměstnanost ve srovnání s Havířovem a Horní Suchou již dlouhodobě.  

V rámci okresu Karviná je Havířov ve středu nezaměstnanosti mezi městy okresu. Vyšší 

nezaměstnanost mají Karviná s 17,33 % a Orlová s 16,67 %, nižší Český Těšín s 14,13 %              

a Bohumín s 11,42 %. V rámci Moravskoslezského kraje okres Karviná s 15,1 % vykazuje 

výrazně větší nezaměstnanost než ostatní okresy. Moravskoslezský kraj je ovšem se svou 

mírou nezaměstnanosti 10,8 % na druhém místě v ČR po Ústeckém kraji (12 %).                      

I v Ústeckém kraji je však nezaměstnanost nižší než v Karvinském okrese, jen v okrese Most 

(17,4 %) je vyšší.  

Rozvoj průmyslu ve městě bude nutné soustředit na taková odvětví, která nevyžadují 

mnoho volného prostoru, kterého má město nedostatek a neznečišťují životní prostředí, které 

patří k největším komparativním výhodám města v současnosti velmi narušovaným již 

zmiňovanou vysokou mírou zplodin plynoucích z nadměrné hustoty dopravy a nepříznivými 

vlivy ostravské aglomerace. 

Havířov disponuje volnými prostory využitelnými pro podnikání dle Územního plánu. 

Celkem se jedná o patnáct oblastí, které se skládají dohromady z 24 souvislých částí. Celková 

rozloha je 74 ha. Největší souvislá část měří 9,44 ha (oblast Pod plynárnou v Prostřední 

Suché). Pro průmyslovou zónu v nezastavěném území je minimální výměra 10 ha, což 

nesplňuje žádná část, v zastavěném území 5 ha, což splňuje 6 částí. To umožňuje výstavbu 

maximálně středního výrobního podniku (rozloha 9,44 ha odpovídá čtverci o straně cca 300 

m). Z uvedeného je zřejmé, že výstavba většího výrobního podniku na zelené louce                          

v samotném Havířově příliš nepřipadá v úvahu. 

Podnikání v Havířově je charakteristické velkým počtem malých podniků ve službách. 

O tom svědčí fakt, že v současnosti je v Havířově pouze 32 podniků s větším počtem než 50 

zaměstnanců. Chybí velké podniky, které by byly tahouny ekonomiky a poskytovaly zakázky 

skupinám menších podniků. Rovněž chybí vysokoškolská a výzkumná základna, která by 

podněcovala vznik vysoce sofistikovaných služeb a výroby. 
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Velké množství malých podniků způsobuje také problémy při komunikaci mezi městem 

a podnikateli. V současnosti neexistuje organizace sdružující takový počet podnikatelů, že by 

mohla být považována za jejich mluvčího. Proto rozvoj komunikace s podnikateli představuje 

jeden z velkých úkolů do budoucna.  

 

Sociální integrace 

Hlavním sociálním problémem města je postupné stárnutí obyvatel a migrace mladých 

obyvatel za prací. Sociální infrastruktura města není dostatečně vyvinutá. Chybějí jak zařízení 

pro seniory, tak objekty sociálního bydlení. Kromě výstavby nových objektů bude nutno                  

i posílit sociální služby, které umožní postiženým lidem a seniorům plnohodnotný život                 

i v jejich obvyklém prostředí. Nedostatečně rozvinuté jsou rovněž zdravotní služby. Pro jejich 

postupné doplnění je nezbytná spolupráce zejména s Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p.o. 

Školství představuje velmi významný prvek v životě každého města. Jednak zajišťuje 

vzdělávání a výchovu dětí a mládeže a tím i růst vzdělanosti a kvality pracovní síly a také se 

školy, zejména vysoké, stávají kulturními a vědeckými centry s velkými dopady na celkovou 

úroveň města. Dostupnost různých forem vzdělání bývá důležitým argumentem pro výběr  

místa, kde chceme žít. Důležitým strategickým dokumentem o školství je „Koncepce 

mateřských a základních škol v působnosti Havířova“ společně s demografickou studií 

„Prognóza o vývoji počtu dětí na základních školách do roku 2015“. Ve městě působí celkem 

27 mateřských škol + 3 soukromé MŠ, z  toho jedna je s polským jazykem vyučovacím. 

V roce 2007 navštěvovalo předškolní zařízení cca 1800 dětí. Počet žáků předškolních zařízení 

má mírně stoupající tendenci.  

V Havířově je celkem 20 základních škol, z toho jedna s polským jazykem vyučovacím, 

1 speciální základní škola a 2 umělecké školy.  Tyto školy navštěvovalo v roce 2007 cca 8600 

žáků (bez spec. ZŠ a uměleckých škol). Ačkoliv byly od roku 1994 vyřazeny z Rejstříku škol 

3 základní školy, v důsledku neustálého poklesu počtu žáků dochází k nenaplňování škol.              

I když prognózy nasvědčují pokračování tohoto trendu, s největší pravděpodobností bude 

v průběhu několika let opět vzrůstající tendence počtu žáků ve školách.  

Střední školství v Havířově je představováno 12 školami, z toho 4 soukromými,               

vč. 3 gymnázií.  

V Havířově se nacházejí v současné době 3 vysoké školy. Vysokoškolský institut VŠH 

v Havířově, organizační složka Vysoké školy humanitně-ekonomické v Lodži a  Vysoká škola 

sociálně správní se sídlem v Havířově, jejímž zřizovatelem je Institut celoživotního 

vzdělávání Havířov o.p.s. (výuka bude zahájena v říjnu 2008). 

Ani kulturní vybavení města neodpovídá jeho velikosti. Kulturní objekty vyžadují 

opravy a modernizaci. Problematikou kultury ve městě se blíže zabývá strategický dokument 

„Koncepce kultury města Havířova do roku 2010“ schválen zastupitelstvem města v červnu 

roku 2004. Nejvýznamnějšími subjekty, které pečují v Havířově o rozvoj kultury všech 

odvětví a žánrů, jsou příspěvkové organizace města Městské kulturní středisko Havířov                 

a Městská knihovna Havířov. U nejmasovějších akcí je nezbytná spolupráce se Správou 

sportovních a rekreačních zařízení Havířov. Mnohé akce celoměstského charakteru jsou 

organizovány samotným magistrátem města, kde se oblasti rozvoje kultury věnuje zejména 

odbor školství a kultury. Kromě příspěvkových organizací města Havířova, působí v Havířově 

i několik příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje a mnoho jiných neziskových 

organizací. 
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Rovněž sportovní objekty nejsou plně dostačující. Městu chybí zejména víceúčelová 

hala. Zajištění údržby starých objektů a výstavba chybějících jsou důležité úkoly                        

do budoucna. Rozvojem sportovních aktivit se zabývá strategický dokument „Koncepce 

tělovýchovy a sportu“. 

Sportovní odvětví na vrcholové úrovni provozuje cca 20 tělovýchovných organizací. 

V těchto organizacích působí cca 5800 členů, z čehož je zhruba 4000 mládežníků (tedy členů 

do 26let věku). K vrcholovým sportům v Havířově v současné době patří například aerobik, 

atletika, basketbal, billiard, box, bojová umění, biketrial, bridž, florbal, jachting, hokej, 

moderní gymnastika, korfbal, kulturistika, tenis, sálový fotbal, krasobruslení, rugby, karate, 

softtenis, taneční sporty, stolní tenis, plavání, vodní lyžování, volejbal, vzpírání. Výkonnostní 

sport v Havířově provozuje okolo sedmnácti organizací sdružujících cca 1900 členů. Celkem 

se tedy v Havířově věnuje organizovanému sportu cca 8000 jednotlivců, z nichž kolem 6000 

je mladší věku 26 let. 

Sociálním problémem města je rovněž koncentrace sociálně problematického 

obyvatelstva v části města Šumbark. Proto bude pokračovat jak revitalizace této části, tak              

i projekty podporující sociální adaptaci některých skupin obyvatel. Nepříznivému stavu 

drogové závislosti, zejména mládeže, je nutno čelit, kromě speciálních sociálních programů,                 

i rozvojem a podporou žádoucích volnočasových aktivit. Pro zpřístupnění těchto aktivit 

obyvatelům svého města, především s důrazem na volný čas dětí, sestavil v roce 2005 

Magistrát města Havířova přehledný dokument pod názvem Katalog volnočasových aktivit. 

Tento katalog obsahuje ve své databázi více než 270 „tipů“. Katalog je dvakrát do roka 

aktualizován. 

 

Životní prostředí 

Hlavním úkolem v oblasti životního prostředí je omezení emisí vznikajících při dopravě 

a emisí produkovaných malými znečišťovateli, zejména při topení.  

Ovzduší Havířova je také nepříznivě ovlivňováno ostravskou aglomerací. Emise 

dostávající se do ovzduší z provozu blízkých velkých zdrojů znečišťování (např. MITTAL 

STEEL Ostrava a.s., Vysoké pece Ostrava a.s., aj.) se velkou měrou podílejí na znečišťování 

ovzduší v Havířově. Ve městě samotném jsou dva velké zdroje znečištění a to Nemocnice 

s poliklinikou Havířov, p.o. a ekočistírna TESCO. Střední zdroje znečištění představují 

zejména kotelny, kterých je na území Havířova 40. 

 Na území města Havířova dochází k překračování imisních limitů pro suspendované 

částice frakce PM10 – polétavý prach a k překračování imisních limitů polycyklických 

aromatických uhlovodíků, vyjádřených jako benzo(a)paren. Území města bylo vyhlášeno jako 

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice 

frakce PM 10. 

Míra kontaminace půdy v Havířově je nižší oproti okolí. Jedná se pouze o lokální 

znečištění. 

Pitná voda je zajištěna pro 100 % obyvatelstva do roku 2015 ve shodě s Územním 

plánem. Odpadní vody jsou sváděny na převážném území města kanalizací. Splaškovou 

kanalizaci udržují SmVaK Ostrava, a.s., zatímco dešťovou kanalizaci spravuje, kromě jiných 

subjektů, také město Havířov. Čistírna odpadních vod byla v letech 1998 – 1999 

rekonstruována a nyní splňuje podmínky dle norem EU i do budoucna. Do roku 2010 bude ale 

nutno doplnit část kanalizace dle směrnice 91/271/EHS. V současnosti se zpracovává 
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projektová dokumentace na tyto stavby. Na území města se nachází větší počet drobných 

vodních toků, které jsou znečištěny. Po vybudování kanalizací v jednotlivých částech města 

bude vhodné tyto drobné vodní toky revitalizovat. 

Odvodnění území města zajišťuje řeka Lučina se svým přítokem Sušankou. V roce 1992 

byla část toku řeky Lučiny a navazující pozemky v údolní nivě vyhlášeny jako chráněné 

území v kategorii přírodní památka. Chráněné území zajišťuje ochranu vzácné flóry a fauny            

a je využíváno k rekreaci. V květnu roku 2003 byly pro řeku Lučinu stanoveny záplavové 

plochy Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. V oblasti Sušanky se projevuje znečištění 

způsobené zejména důlní činností. Stejný problém se objevuje také u technologických 

rybníků bývalého dolu Dukla, ačkoliv vybudováním sběrače F se situace značně zlepšila, 

protože část splaškových vod odváděných kdysi do rybníků se odvádí přímo do čistírny. Tím 

se vytvořily podmínky pro revitalizaci těchto ploch po skončení důlní činnosti na Dukle. 

Nové vodní plochy mohou vzniknout na katastrálních územích Šumbarku a Prostřední a Dolní 

Suché v důsledku poklesů vyvolaných důlní činností. 

 

Přitažlivé město 

Havířov je připraven vyvíjet aktivity, jejichž cílem bude postupné vyrovnávání 

handicapů vzniklých historickým vývojem, které způsobily, že město nemá administrativní 

služby, školství, kulturu a instituce na úrovni odpovídající jeho velikosti.  

Do těchto snah bude patřit i podpora image a propagace města a vytváření vztahu 

občanů k městu. Ačkoliv Havířov bude mít i v blízké budoucnosti charakter sídlištního města, 

bude nutné zajistit běžné obecné služby na úrovni obvyklé ve městech podobné velikosti.            

To se týká zejména úřadů a státem garantovaných služeb (zdravotnictví, školství, pošty, 

telekomunikace). Primárně je to potřebné pro vytvoření prostředí, které by lákalo mladé 

perspektivní obyvatele, sekundárně to přispěje i ke zlepšení image města.  

Jsou zde zařazeny i aktivity mající zlepšit vzhled města jak úpravami, tak i novou 

výstavbou. Výstavba chybějících zařízení pro volnočasové aktivity přispěje ke zlepšení 

životních podmínek obyvatel. Důležité je také podporovat a rozvíjet nové možnosti bydlení, 

zejména pokud se týká rozmanitosti nabídky bytů. Havířov je v současnosti osídlen již 

značnou částí populace, která se v něm narodila a která jej vnímá jako své město, přesto je 

nutno posilovat pocit sounáležitosti občanů s městem, protože obyvatelům Havířova přece jen 

chybí generační sepětí s městem obvyklé u měst s dlouhou historií. Pro zlepšení image města 

bude nezbytné rozšířit instituce důležité a známé v krajském a republikovém měřítku a také 

aktivity, které by zaujaly širokou veřejnost.  

V tomto směru se jedná o dlouhodobé, velmi obtížně realizovatelné cíle, zejména 

politického charakteru, s velmi výrazným vlivem okolí. Proto jsou velmi obtížně plánovatelné 

a úkolovatelné. To je jeden z hlavních důvodů, proč se chce magistrát města zaměřit zejména 

na tuto oblast. 

V neposlední řadě je rovněž nutno řešit otázku vnějších vztahů Havířova jak vůči jej 

obklopujícím menším obcím, tak i vůči ostatním městům jádra ostravské aglomerace s cílem 

koordinovat rozvojové úsilí Havířova s jeho okolím a tím dosáhnout synergického efektu. 
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Dostupnost a mobilita 

Dopravní infrastruktura 

Dominantní komunikací v Havířově je silnice I/11, která vede od Ostravy směrem 

k Českému Těšínu. Do centra města dále zasahuje důležitá komunikace II/4746 ve směru 

Havířov – Karviná. Uvedené silnice svou vysokou hustotou dopravy nepříznivě ovlivňují jak 

životní prostředí města, tak i dopravní situaci. Ostatní místní komunikace III. – IV. třídy jsou 

převážně ve vlastnictví města a dosahují délky cca 145 km. K tomu je nutno připočítat kolem 

150 km chodníků. Kromě údržby jsou na zatížených komunikacích ze strany města 

realizovány i opatření sloužící ke snížení nebezpečnosti a zvýšení průchodnosti komunikací, 

zejména úpravy nebezpečných křižovatek. 

Budování sítě cyklostezek probíhá dle schváleného Strategického plánu rozvoje 

cyklistické dopravy města Havířova, který je pravidelně monitorován. V současnosti je 

zpracovávána studie komunikační sítě 

Situace ve statické dopravě v Havířově není dobrá. V současné době je deficit kolem 

800 parkovacích míst, výhledově se jedná o deficit cca 4000 míst v roce 2015. 

Hlavní havířovský dopravce ČSAD Havířov a.s. zajišťuje autobusovou dopravu rovněž 

pro okolí obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Petřvald, Šenov a Těrlicko. 

V rámci MHD v Havířově je provozováno 22 autobusových linek. Hustotu sítě autobusové 

dopravy MHD je možno označit za dobrou.  

Menší význam má železniční doprava, která přepravuje asi 6 % přepravovaných osob. 

Integrovaný dopravní systém zatím zaveden není, protože se vyčkává na komplexní řešení      

pro celou ostravskou aglomeraci. 

 

Technická infrastruktura 

Distribuční síť je v Havířově provozována ve dvou napěťových úrovních. Zastaralá část 

v hladině 6 kV a nová část je řešena 22 kV kabely. Hlavní napájecí bod sítě je trafostanice TS 

110/22/6 kV Havířov B. Tato trafostanice má ještě rezervy. Nevýhodou je hlavní připojení 

Havířova jen z jednoho směru. 

Město Havířov je plynofikováno z více než 95 %. Hlavním provozovatelem sítě je 

Severomoravská plynárenská a.s. Havířov je zásobován zemním plynem z dálkové 

plynovodní sítě. Plyn se využívá hlavně pro vaření, protože převážná část otopů je realizována 

pomocí centralizovaného zásobování teplem. Stav distribuční plynové sítě je dobrý. 

Veřejné osvětlení v Havířově pokrývá potřeby města. Část sítě je ale zastaralá                  

jak fyzicky, tak i morálně a vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukce a výměny. V současnosti je 

vypracovávána studie veřejného osvětlení, která by měla přispět k efektivní rekonstrukci               

a zlepšování stávající sítě.  

Veřejný vodovod pokrývá většinu území Havířova a je ve správě Severomoravských 

vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. (SmVaK). Voda je do systému dodávána z centrálních 

zdrojů Ostravského oblastního vodovodu. Dle údajů Územního plánu je potřeba vody pokryta 

do roku 2015. 

Stoky jednotné a splaškové sítě spravuje SmVaK, dešťovou kanalizaci Magistrát města 

Havířova. Městská čistička odpadních vod byla rekonstruována a splňuje veškeré požadavky 

v současnosti i pro blízkou budoucnost. Dle směrnice 91/271/EHS vydané Evropskou radou, 
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bude ale nezbytné dobudovat okrajové části kanalizace. V současné době se zpracovávají 

projekty pro tuto výstavbu. Pokud se týká dešťové kanalizace spravované městem, bude 

nezbytné provést doplnění dokumentace a pasportizaci. 

 

Základní finanční analýza města  

Hospodaření statutárního města Havířova vychází ze zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům            

a souvisejících právních předpisů.  Zkušenosti města s čerpáním dotací uvádíme v kapitole 8. 

Základními nástroji finančního hospodaření jsou roční rozpočet statutárního města 

Havířova a jeho rozpočtový výhled, který slouží pro finanční plánování města                             

ve střednědobém horizontu a sestavuje se na období 2 - 5 let. Jako věcný podklad pro 

stanovení rozvojových priorit města, které se ve střednědobém horizontu promítají především 

do výše struktury kapitálového rozpočtu města, slouží Programové prohlášení Rady města 

Havířova jako jeden ze základních obecně zaměřených strategických dokumentů města.  

Základní finanční analýza statutárního města Havířova se do jisté míry může stát 

teoretickým východiskem pro stanovení objektivního finančního plánu daného IPRM.  

Pro tuto analýzu byly pro léta 2004 - 2006 použity údaje ze skutečného plnění 

schváleného rozpočtu města, údaje pro rok 2007 vycházejí z očekávané skutečnosti a údaje na 

roky 2008 - 2010 pocházejí z Rozpočtového výhledu města Havířova. 

Veškerý majetek města je veden v pořizovacích nebo oceňovacích hodnotách, protože 

město majetek neodepisuje. Vzhledem k tomu, tržní hodnota majetku bude podstatně 

rozdílná, pravděpodobně vyšší, protože většinu majetku tvoří pozemky a stavby. Údaje                   

o majetku byly převzaty z Vyúčtování hospodaření města za rok 2006, protože rok 2007 není 

dosud finančně vypořádán. 

Tab. 4  Stav dlouhodobého hmotného majetku v roce 2006 (tis. Kč) 

Dlouhodobý hmotný majetek Stav k 1.1.2006 Stav k 31.12.2006 Rozdíl 

Pozemky 472 341,16 478 697,07 + 6 355,91 

Umělecká díla a předměty 685,20 865,20 + 180,00 

Stavby 3 994 243,44 4 129 711,76 + 135 468,32 

Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
59 081,39 63 724,21 + 4 642,82 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

(do 60 tis. Kč) 
50 988,76 57 456,22 + 6 467,46 

Nedokončený dlouhodobý hmotný 

majetek 
365 641,79 398 341,94 + 32 700,15 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

hmotný majetek 
5 809,06 5 809,06 0,00 

Celkem 4 948 790,80 5 134 605,46 + 185 814,66 
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Za rok 2006 se stav dlouhodobého hmotného majetku zvýšil celkem o 185 814,66 tis. 

Kč, z toho stavby 135 814,66 tis. Kč. V roce 2005 to bylo zvýšení o 214 708,61 tis. Kč                  

a z toho stavby 126 405,40 tis. Kč. 

Většina dlouhodobého finančního majetku města jsou podíly města v městem 

založených společnostech.  

 

Tab. 5  Stav dlouhodobého finančního majetku 

Dlouhodobý finanční majetek Stav k 1.1.2006 Stav k 31.12.2006 Rozdíl 

Majetkové účasti v obchodních 

společnostech s rozhodujícím vlivem 
219 433,20 222 323,13 + 2 889,93 

z toho:    

- ZÁMEK Havířov, s.r.o. 4 180,00 4 180,00 0,00 

- Městská realitní agentura, s.r.o. 3 838,43 3 838,43 0,00 

- Technické služby Havířov a.s. 76 622,82 79 512,75 + 2 889,93 

- Havířovská teplárenská společnost, a.s. 134 791,95 134 791,95 0,00 

Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 708,06 3 708,06 0,00 

z toho:    

- Severomoravské vodovody a kanalizace  

Ostrava, a.s. 
9,00 9,00 0,00 

- DEPOS Horní Suchá, a.s. 455,00 455,00 0,00 

- ČSAD Havířov a.s. 3 244,06 3 244,06 0,00 

Celkem 223 141,26 226 031,19 + 2 889,93 

 

Hospodaření a výhled hospodaření města 

Město má vypracovaný rozpočtový výhled do roku 2010. Zpracování výhledu na delší 

období by nebylo vhodné vzhledem k značným změnám v současném hospodářském prostředí 

a značným změnám daňových zákonů.  

Příjmy města jsou většinou příjmy z daní, které jsou ovlivňovány jak daňovými zákony, 

tak i zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, které byly nedávno změněny a je 

zatím těžké postihnout možné důsledky změn.  

Stávající rozpočtová metodika rovněž není příliš vhodná pro rozvojové úvahy.                  

Do příjmů i výdajů města jsou započítávány i tzv. transfery, to je peníze, které město dostává, 

zejména ze státního rozpočtu, na přesně stanovené účely, jako je například výplata sociálních 

dávek. Tyto peníze rozpočtem města pouze procházejí, objevují se tedy v plné výši v příjmech 

i výdajích To komplikuje vyhodnocování příjmů i výdajů. Je také nutno podotknout,                 
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že rozpočtová pravidla se dosti často mění, což velmi ztěžuje vzájemné porovnání různých 

roků. 

Základní pohled na hospodaření města poskytuje tabulka Rozpočty v letech 2004 – 

2010, která byla ve zjednodušené formě převzata z Rozpočtového výhledu do roku 2010. 

Umožňuje jak základní přehled o skladbě městských příjmů a výdajů, tak i přibližné stanovení 

vnitřních zdrojů města pro rozvoj v nejbližších letech. 

 

Tab. 6  Rozpočty v letech 2004 – 2010 (v tis. Kč) 

  

Skutečnost 

r. 2004 

Skutečnost 

r. 2005 

Skutečnost 

r. 2006 

Očekávaná 

skutečnost 

r. 2007 

Návrh           

r. 2008 

Predikce          

r. 2009 

Predikce         

r. 2010 

Daňové příjmy 754283 831450 834634 885021 894239 941945 990784 

Nedaňové příjmy 49534 34930 44955 37717 50030 28750 29176 

Provozní dotace 648152 360759 390094 397015 122587 131137 133633 

Běžné příjmy 1451969 1227139 1269683 1319753 1066856 1101832 1153593 

Kapitálové příjmy 33656 36055 82722 33309 5000 15959 12349 

Celkem příjmy 1485625 1263194 1352405 1353062 1071856 1117791 1165942 

Běžné výdaje 1169547 954353 1023117 1102775 768612 807978 836365 

Kapitálové výdaje 265008 231229 240175 452510 479107 300223 286857 

Celkem výdaje 1434555 1185582 1263292 1555285 1247719 1108201 1123222 

Saldo (příjmy - 

výdaje) 
51070 77612 89113 -202223 -175863 9590 42720 

Vypořádání salda         

Přijaté půjčky a 

úvěry 
− − − 180000 − − − 

Splátky jistin 

půjček a úvěrů 
-50210 -46913 -25080 -26747 -43080 -43080 -43080 

Finanční 

prostředky 

minulých let 

-860 19301 -113358 48970 218943 33490 360 

Aktivní operace 

řízení likvidity     

(-výdaje, +příjmy) 

− -50000 49325 − − − − 

Financování -51070 -77612 -89113 202223 175863 -9590 -42720 

Provozní přebytek 

(běžné příjmy - 

běžné výdaje) 

282422 272786 246566 216978 298244 293854 317228 

Provozní přebytek 

- splátky jistin 

úvěrů a půjček 

232212 225873 221486 190231 255164 250774 274148 

Komentář k tabulce: 

V řádku „Provozní dotace“ jsou zahrnuty transfery. Vysoká hodnota v roce 2004 byla způsobena tím, že přes 
rozpočet města plynuly na MŠ a ZŠ dotace na „Přímé náklady na vzdělání“ a na „Program informační gramotnosti“.  

Do provozních dotací v letech 2008 - 2010 nejsou zahrnuty sociální dávky, proto jsou nižší než v letech předchozích. 

Uvedené transfery se rovněž projevují zejména v řádcích „Celkem příjmy“, „Běžné výdaje“ a „Celkem výdaje“. 

Pro financování rozvoje města mají největší význam „Kapitálové výdaje“. Ty jsou z velké části používány pro pořizování 

hmotného a nehmotného majetku města. Kromě investiční výstavby, která je převažující položkou, tam patří také výdaje na 
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pořizování předmětů dlouhodobé spotřeby a některé investiční transfery. Jejich navýšení v letech 2007 - 2009 umožnil úvěr 

180 miliónů na investiční akce. 

Saldo zobrazuje celkové hospodaření města. U ukončených roků bylo vždy kladné. Záporné saldo v roce  2007 bude hrazeno 

ze zmíněného úvěru.  

Způsob vypořádání salda upřesňuje takto nazvaná část výše uvedené tabulky. Tato část ukazuje, na co bude použito kladné 

saldo a z čeho bude uhrazeno saldo záporné. Proto souhrnný řádek „Financování“ je roven řádku „Saldo“, ale s opačným 

znaménkem. 

Řádek „Provozní přebytek“, zobrazující co zbývá po financování běžného provozu města, představuje tedy hlavní vnitřní 

zdroj pro hrazení kapitálových výdajů a pro splácení půjček. Následující řádek tedy, po odečtení splátek, obsahuje 

předpokládané a vytvořené vnitřní zdroje města pro kapitálové výdaje. Z výše uvedených řádků vyplývá, že město může 

počítat s vnitřními rozvojovými zdroji zhruba 280 miliónů Kč ročně pro hrazení rozvoje jak budoucího (výstavba), tak 

minulého (splátky půjček). 

 

Dotace a půjčky 

Význačným zdrojem rozvoje města mohou být dotace. Ty je možné využívat pouze 

v přesně specifikovaných oblastech a za dodržení dosti přísných podmínek.  

Kromě přísných podmínek pro využití dotací bude hlavním problémem ten fakt,                  

že dotace budou zřejmě i nadále propláceny zpětně a to buď celá dotace nebo (u velkých 

projektů) zpětně vždy za určitou, již proběhlou, etapu. To znamená, že město bude muset 

výstavbu zajistit vlastními prostředky, které se mu navrátí až s proplacením dotací. Tyto 

prostředky budou získávány pravděpodobně úvěry. Je také možno potřebné prostředky získat 

prodejem majetku města, ale tomuto prodeji by měl předcházet ekonomický rozbor a rozbor 

ostatních přínosů zdůvodňující výhodnost takových prodejů.  

V současné době má město následující tři úvěry: 

- Sanace panelových domů ve výši 180 miliónů Kč, lhůta splatnosti r. 2011 

- Kanalizační sběrač F ve výši 68,144 miliónů Kč s lhůtou splatnosti r. 2016 

- Investiční akce ve výši 180 miliónů Kč s lhůtou splatnosti r. 2017. 

 

Současný závazek z úvěrů k 31.12.2007 činí 319 miliónů Kč, protože první dva úvěry 

jsou již částečně splaceny. Je nutno počítat s tím, že stávající úvěry budou vyžadovat 

v nejbližší budoucnosti částky cca 43 miliónů Kč na splátky jistin a cca 10 miliónů Kč                  

na úroky ročně.  

Koeficient úvěrové zátěže města vypočítaný podle platné metodiky je 5,39 %                   

(po úpravách rozpočtu I. na rok 2008), což je pod limitem stanoveným MF ČR, který činí 30 

%. Dle výše popsaných potřeb financování projektů z dotací bude pravděpodobně nutné 

uzavřít další úvěry. Podle dosavadní situace bude město tyto úvěry pravděpodobně schopno 

uzavřít, aniž by překročilo rozumnou zadluženost, ale i tak bude úvěrová zátěž značná a bude 

nezbytná zvýšená rozpočtová kázeň, aby se hospodářská situace města udržela                           

na akceptovatelné úrovni. 
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2.3. SWOT ANALÝZA  

Určení a specifikace silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek je základní 

metodou objektivního vyhodnocení současného stavu ekonomických, sociálních, kulturních  

a dalších podmínek života na území statutárního města Havířova, které jsou determinovány 

vnitřními faktory.  

SWOT analýza zahrnuje také vymezení vlivů vnějšího prostředí v podobě příležitostí 

(Opportunities) a hrozeb (Threats), které zachycují významné okolnosti ve vybraných 

oblastech, jichž je třeba využít pro rozvoj města nebo jimž je naopak třeba včas a efektivně 

čelit. Tato podrobná analýza slouží k vymezení oblastí a jednotlivých aktivit, které vzhledem 

ke stávající situaci vyžadují nebo budou vyžadovat zvýšenou pozornost a poskytnutí cílené 

podpory. S ohledem na její výsledky bude zároveň stanovena optimální strategie realizace 

IPRM respektující takto zjištěné skutečnosti.  

Díky SWOT analýze dokážeme komplexně vyhodnotit situaci města, nalézt problémy 

nebo nové možnosti růstu. SWOT je součástí strategického (dlouhodobého) plánování 

společnosti. 

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu města (vnitřní prostředí)          

a současné situace okolí města (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje 

silné a slabé stránky města. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby pro 

město. 

V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a slabými 

stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto synergie pak v zápětí mohou být 

použity pro stanovení strategie a rozvoje města. 

 

Silné stránky 

- Dobrý stav technické infrastruktury 

- Rozvinutá dopravní infrastruktura a rozvinutá MHD 

- Dobré dopravní napojení na Ostravu a Karvinou 

- Blízkost polských a slovenských hranic 

- Dobrá dostupnost kulturních zařízení plynoucí z jejich rovnoměrného rozmístění  

- Velká rozmanitost sportovních odvětví na území města, široká základna sportovců 

- Mnoho zeleně i v husté zástavbě města a možnost využití okolních lesů pro 

rekreační funkci 

- Dobrý stav čističky odpadních vod splňující normy Evropské unie 

- Snaha o otevřenost a efektivnost fungování magistrátu města 

 

Slabé stránky 

- Nízký počet produkčních podniků a absence velkých prosperujících podniků, které 

by vytvářely stabilní základnu ekonomiky města 

- Důsledky restrukturalizace průmyslu v ostravské aglomeraci zapříčiňující vysokou 

nezaměstnanost obyvatel města 

- Nedostatečná podnikatelská kultura 

- Nedostatek pracovních míst 

- Přetížení dopravní infrastruktury ve špičkách, velký provoz v centru města 

- Malé zastoupení výzkumných a vývojových pracovišť a vysokého školství 
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- Zastaralá nerekonstruovaná zástavba, parky a náměstí, které nebyly revitalizovány 

od jejich vzniku v padesátých letech minulého století 

- Chybí multifunkční hala pro konání akcí většího charakteru a další vybavení pro 

sport a kulturu 

- Nedostatečná kapacita ubytovacích zařízení 

- Vysoká kriminalita a drogová závislost mládeže 

- Nedostatečná kapacita a následná péče sociálních zařízení 

- Překračování některých imisních limitů způsobené zejména blízkostí velkých 

ostravských podniků a hustotou automobilové dopravy 

- Kanalizace některých částí města neodpovídá směrnicím EU 

- Pomalé zavádění technologií do VS a nezájem obyvatel o veřejný život 

 

Příležitosti 

- Koordinace Havířova a ostravské aglomerace v oblasti rozvoje 

- Čerpání strukturálních fondů EU a jiných zdrojů pro rozvoj dopravní infrastruktury 

a dopravní obslužnosti 

- Zvýšení kulturní úrovně a prestiže města rozvojem vysokého školství, výzkumu            

a vývoje 

- Využití fondů a dotací EU pro zlepšení vzhledu města a humanizaci bydlení 

- Dobudování sítě cyklostezek dle Strategického plánu cyklistické dopravy 

- Využití fondů a dotací EU pro budování nových sportovních a kulturních zařízení, 

rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 

- Využití dotací a strukturálních fondů EU k revitalizaci drobných vodních toků,              

k celkovému zlepšení životního prostředí ve městě a tím také zvýšení kvality  

 

Ohrožení 

- Změna politiky rozdělování daní způsobující snížení daňových příjmů Havířova, 

které tvoří podstatnou část celkových příjmů 

- Další nárůst automobilové dopravy a tím zatížení životního prostředí a zhoršení 

průjezdnosti města 

- Zvyšování podílu seniorů způsobený stárnutím populace a emigrací mladých 

obyvatel 

- Chátrání bytového fondu způsobené zejména problematickou politikou velkých 

vlastníků a insolvencí malých vlastníků 

- Další chátrání budov, parků a náměstí vybudovaných v minulém století  a dosud 

nerevitalizovaných 

- Pokles účasti státu na sociální politice 

- Nevyužití možností čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na ekologické 

projekty, což by vedlo ke zhoršení kvality životního prostředí ve městě a poklesu 

zájmu obyvatel o město 

- Neuplatňování principu trvale udržitelného rozvoje a systémového přístupu 

k rozvoji města 
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SWOT analýza podle oblastí rozvoje 

SWOT analýza města rámcově navazuje na výstupy analýzy, která je součástí 

Strategického plánu rozvoje statutárního města Havířova a současně zachycuje změny 

okolností a vývojových trendů posledních let, které svým působením významně ovlivnily 

demografické, ekonomické, sociální a další charakteristiky města Havířova. Analýza silných   

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb statutárního města Havířova byla logicky v souladu 

s členěním předchozí socioekonomické analýzy rozdělena do šesti níže uvedených a vzájemně 

provázaných dílčích celků, které respektují pořadí, obsah a zaměření aktivit základních 

prioritních oblastí (cílů) stanovených metodickým pokynem MMR: 

a) Ekonomický rozvoj 

b) Sociální integrace 

c) Životní prostředí 

d) Přitažlivé město 

e) Dostupnost a mobilita 

f) Správa věcí veřejných - „Smart governance“. 

 

 

EKONOMICKÝ ROZVOJ 

 

Silné stránky 

- Vypracovaná energetická koncepce zohledňující ekologická hlediska 

- Dobrý stav technické infrastruktury 

 

Slabé stránky  

- Nízký počet produkčních podniků a absence velkých prosperujících podniků, které 

by vytvářely stabilní základnu ekonomiky města 

- Nasycená kapacita pro některé služby místní úrovně a tedy omezené možnosti jejich 

rozvoje ve stávajících podmínkách 

- Důsledky restrukturalizace průmyslu v ostravské aglomeraci, což je hlavní příčinou 

vysoké nezaměstnanosti obyvatel města 

- Nepříznivá kvalifikační struktura pracovních sil, velký podíl pracovníků s nízkou          

a střední kvalifikací 

- Málo rozvojových území vhodných pro průmyslové zóny a z toho pramenící 

nezájem investorů o podnikání na území města  

- Nedostatečná podnikatelská kultura, malá organizovanost podnikatelů 

- Špatná komunikace podnikatelů s městem 

- Nedostatek služeb cestovního ruchu a podnikatelské infrastruktury, která by       

přilákala klienty cestovního ruchu. 

 

Příležitosti 

- Koordinace rozvoje Havířova s rozvojem ostravské aglomerace a s rozvojem jeho 

blízkého okolí 

- Možnost nahradit rozvoj klasického průmyslu, který Havířovu chybí, orientací               

na rozvoj sofistikovaného průmyslu (IV. sektor) 
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- Možnost využití areálu DUKLA po ukončení hornické činnosti ve spolupráci 

s novým majitelem 

 

Hrozby 

- Změna politiky rozdělování daní, která sníží významným způsobem daňové příjmy 

Havířova, tvořící podstatnou část celkových příjmů 

- Pokles tržní síly obyvatelstva a z toho vyplývající pokles poptávky, který způsobí 

sestupnou ekonomickou spirálu 

- Pokračování vysoké míry nezaměstnanosti (zvýšení počtu dlouhodobě 

nezaměstnaných, zvyšování sociální deprivace, atd.) 

 

SOCIÁLNÍ  INTEGRACE 

 

Silné stránky 

- Dobrá dostupnost kulturních zařízení, která jsou rovnoměrně rozmístěna v centru 

města a jeho blízkém okolí 

- Velká spádová oblast městské knihovny díky velkému počtu poboček 

- Velký vliv města na bytovou politiku, protože je 3. největším vlastníkem bytů 

- Velké spektrum amatérských kulturních aktivit 

- Dobré možnosti rekreace občanů dané blízkostí dvou přehrad a blízkostí Beskyd 

- Existence široké sítě sociální péče a služeb 

- Zapojení nestátních neziskových organizací do systému sociální péče 

- Velká rozmanitost sportovních odvětví na území města, široká základna sportovců         

a existence reprezentační špičky 

 

Slabé stránky  

- Chybí multifunkční hala pro konání akcí většího charakteru a mobilní zastřešení 

areálu letního kina 

- Neexistence vyhovujícího multifunkčního sálu s odpovídajícím technickým 

zázemím, který by sloužil zejména pro pořádání konferencí a seminářů 

-  Malá kapacita ubytovacích zařízení 

- Koncentrace sociálně nepřizpůsobivého obyvatelstva v některých částech města, 

zejména na Šumbarku 

-  Vysoká kriminalita a drogová závislost mládeže 

-  Nutnost sanací části bytového fondu 

- Trh s byty je malý a deformovaný, malá nabídka nájemního bydlení vyšší úrovně 

-  Chybějící bydlení pro sociálně potřebné  

-  Chybějící zařízení pro seniory  

-  Nedostatečná následná péče (psychicky nemocní, drogově závislí…) 

- Nedostatečná nabídka příležitostí pro využití volného času, málo mládežnických 

klubů 

-  Špatný technický stav kulturních zařízení 

-  Nevyhovující prostory městského informačního centra a knihovny 

-  Vysoká bariérovost ve městě 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 30 

- Málo výzkumných a vývojových pracovišť a nedostatečné zastoupení vysokého 

školství 

-  Nedostatek sportovního zázemí (haly, tělocvičny) 

 

Příležitosti 

- Zvýšení kulturní úrovně a prestiže města rozvojem vysokého školství, výzkumu            

a vývoje; navázání na aktivity, které v tomto směru vyvíjí Ostrava a následně jejich 

doplňování  

- Možnost využití dotací EU pro zlepšení tepelného hospodaření města zateplením 

veřejných objektů a části bytového fondu 

- Možnost využití fondů a dotací EU pro zlepšení vzhledu města a humanizaci 

bydlení 

-  Humanizace bydlení na sídlištích s využitím dotací EU 

-  Využití dotací pro vybudování nových sportovních zařízení 

 

Hrozby 

- Zvyšování podílu seniorů způsobený stárnutím populace a emigrací mladých 

obyvatel 

- Vznik sociálně problémových oblastí, zejména na Šumbarku; koncentrace sociálně 

nepřizpůsobivých obyvatel do těchto míst i z okolí města  

- Chátrání bytového fondu způsobené zejména problematickou politikou velkých 

vlastníků a insolvencí malých vlastníků 

- Špatné podmínky života pro mladé obyvatele ve srovnání s okolím, což je příčinou 

jejich malého zájmu o bydlení v Havířově 

- Pokles kulturní aktivity města daný špatným stavem kulturních zařízení, malou 

nabídkou kultury a blízkostí Ostravy jako centra (kulturní konkurence) 

- Absence nezbytných sociálních služeb daná tím, že nebudou vystavěny či upraveny 

odpovídající objekty 

-     Pokles účasti státu na sociální politice 

- Nezajištění finančních prostředků na sociální, sportovní a kulturní účely dané 

potřebou financovat dotované investice 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Silné stránky 

- Mnoho zeleně i v husté zástavbě města a možnost využití okolních lesů                      

pro rekreační funkci 

- Čistírna odpadních vod byla v letech 1998 – 1999 rekonstruována a nyní splňuje 

podmínky dle norem EU i do budoucna  

- V roce 1992 byla část toku řeky Lučiny a navazující pozemky v údolní nivě 

vyhlášeny jako chráněné území v kategorii přírodní památka 
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Slabé stránky  

- Překračování některých imisních limitů 

- Blízkost velkých znečišťovatelů ovzduší (Mittal Steel, Vysoké pece Ostrava) 

- Přes hustou zeleň ve městě není zajištěna údržba porostů a její využití pro volný  

čas a relaxaci obyvatel a návštěvníků, parky zůstaly v původním stavu od jejich       

vzniku v minulém století, 

- Značný podíl automobilové dopravy na znečištění, velký provoz v centru města 

- Velký podíl malých zdrojů (topení pevnými palivy) na znečištění ovzduší 

- Rostoucí tlak na zábory půdy vysoké bonity  

- Znečištění oblasti Sušánky a technologických rybníků 

- Kanalizace některých částí Havířova neodpovídá požadavkům a směrnicím EU 

- V případě výpadku dosavadního, nezálohového napájení elektrickou energií není 

možnost duálního napojení 

 

Příležitosti 

- Využití dotací pro revitalizaci drobných vodních toků 

- Možnost ekologického využití nových vodních ploch na poddolovaných územích 

- Využití dotací a strukturálních fondů EU k celkovému zlepšení životního prostředí 

ve městě a tím také ke zvýšení kvality života  

 

Hrozby 

- Nevyužití možností čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na ekologické 

projekty, což by vedlo ve svém důsledku ke zhoršení kvality životního prostředí           

ve městě a poklesu zájmu obyvatel o město 

- Zvyšování emisí z automobilové dopravy 

- Zvyšování emisí z malých zdrojů znečištění, které jsou jen těžko kontrolovatelné 

- Devastace pozemků způsobená jejich neobhospodařováním  

- Další chátrání parků a zeleně ve městě 

 

 

PŘITAŽLIVÉ MĚSTO 

 

Silné stránky 

- Čisté a udržované centrum města se zelení 

 

Slabé stránky  

- Administrativní význam a vybavenost službami státu (zdravotnictví, školství, pošta, 

telekomunikace) vůbec neodpovídá velikosti města  

- Neudržované parky a veřejná prostranství v okrajových částech města, které jsou 

blízké bydlení 

- Město není obyvateli vnímáno jako plnohodnotné, projevuje se nízká úroveň 

patriotismu občanů města 
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- Nerekonstruované budovy ve městě  

- Chybějící zařízení pro volnočasové aktivity 

- Stárnutí obyvatel 

- Nevyhovující počet bezbariérových přístupů 

- Malá zajímavost města z hlediska turistického ruchu, nedostatečná propagace města 

- Nutná revitalizace některých lokalit z hlediska kvality městského prostředí               

a veřejných prostranství  

 

Příležitosti 

- Možnost využití strukturálních fondů EU, případně jiných zdrojů (např. PPP)              

pro rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti, což povede ke zvýšení kvality 

života a životního prostředí ve městě  

- Dosažení synergického efektu spoluprací s dalšími městy v ostravském regionu             

a s okolními obcemi 

 

Hrozby 

- Nevyužití možností čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na vybrané projekty, 

které by vedly ve svém důsledku ke zhoršení kvality života ve městě a poklesu 

zájmu obyvatel o město 

 

DOSTUPNOST A MOBILITA 

Silné stránky 

- Rozvinutá dopravní infrastruktura 

- Dobré dopravní napojení na Ostravu a Karvinou 

- Na dostatečné úrovni rozvinutá MHD 

- Blízkost polských a slovenských hranic    

 

Slabé stránky  

- Přetížení dopravní infrastruktury ve špičkách  

- Velký provoz v centru města 

- Nedostatečně dimenzovaný povrch některých více frekventovaných komunikací 

- Kritický nedostatek parkovacích míst 

 

Příležitosti 

- Možnost využití strukturálních fondů EU, případně jiných zdrojů (např. PPP)              

pro rozvoj dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti  

- Dobudování sítě cyklostezek dle Strategického plánu cyklistické dopravy  
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Hrozby 

- Nevyužití možností čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na vybrané projekty, 

které by vedly ve svém důsledku ke zhoršení kvality života ve městě a poklesu 

zájmu obyvatel o město 

- Další nárůst automobilové dopravy a s tím spojené zatížení města emisemi a hlukem 

může vést ke zhoršení kvality života ve městě 

 

SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH 

 

Silné stránky 

- Celkový důraz kladený na aplikaci principů trvale udržitelného rozvoje města 

- Spolupráce a výměna praktických zkušeností s fungováním veřejné správy se 

zahraničními partnerskými městy 

- Snaha o otevřenost a efektivnost fungování magistrátu města 

- Zprovoznění služby Czechpoint   

 

Slabé stránky  

- Pomalé zavádění informačních technologií do veřejné správy, konkrétně absence 

komplexního informačního systému města 

- Relativně malý zájem veřejnosti o správu věcí veřejných  

 

Příležitosti 

- Možnost využití strukturálních fondů EU pro rozvoj informatizace a efektivity 

fungování veřejné správy  

Hrozby 

- Neuplatňování principu trvale udržitelného rozvoje a systémového přístupu 

k rozvoji města 

- Další pokles zájmu obyvatel o veřejný život města  

 

 

2.4. Strategie všech témat a všech zón realizovatelných v období 

2007-2013 

Analýza sociální a ekonomické situace města, ekvivalentních strategických dokumentů 

na místní, regionální i národní úrovni, srovnání krajského města s obdobnými sídly a SWOT 

analýza statutárního města Havířova uvedené v předchozích kapitolách, budou při jejich 

vzájemné komparaci a při porovnání jejich návazností na obsahovou náplň jednotlivých 

oblastí podpory Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko využity jako 

primární podklad pro stanovení oblastí vhodných pro poskytnutí podpory a vymezení 

jednotlivých aktivit spadajících do těchto oblastí. V rámci SWOT analýzy i z analýzy 

strategických dokumentů je patrné, že ve městě, které vyrostlo velmi rychlým tempem je 

následná nedostatečná údržba infrastruktury hlavním handicapem a problém se taktéž jeví 
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nekoordinovaná výstavba v minulých letech, kdy vznikaly rozsáhlé zástavby bez návazné 

infrastruktury pro volnočasové aktivity. Tak dochází v současné době k situaci, kdy populace 

v Havířově stárne a vzhledem k tomu, že není v Havířově dostatek vzdělávací infrastruktury, 

je nedostatek pracovních míst i nedostatečná  infrastruktura pro sport a další volnočasové 

aktivity a neustále dochází k migraci především mladých lidí do jiných měst. V každém 

tématu je tak možné nalézt spoustu slabých stránek, které limitují další rozvoje statutárního 

města Havířova a výběr tématu se proto směřuje do oblastí, které by město komplikovaně 

řešilo z jiných finančních zdrojů.  

Na základě výše uvedeného postupu byly jako klíčové pro další udržitelný rozvoj města 

Havířova, který může být financován z prostředků Regionálního operačního programu, 

v rámci IPRM určeny následující oblasti a činnosti vhodné pro poskytnutí podpory, které byly 

z hlediska věcné souvislosti sloučeny do 2 rámcových oblastí, ze kterých byly stanoveny            

2 priority, z nichž však první prioritu bud město řešit z jiných finančních zdrojů a nebude zde 

kumulovat další projekty v tomto integrovaném plánu rozvoje města. 

 

1. Infrastruktura a služby cestovního ruchu 

Tato rámcová oblast zahrnuje oblasti a aktivity zaměřené na rozvoj cestovního ruchu 

jako nedílné součásti ekonomiky. Tuto oblast lze rozdělit na obnovu a rozvoj základní            

a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu včetně nejvýznamnějších turistických atraktivit 

a zkvalitňování  služeb cestovního ruchu. 

 

Infrastruktura cestovního ruchu 

V oblasti cestovního ruchu by příslušné aktivity měly vzhledem k současné situaci 

směřovat k dosažení lepší úrovně odpovídajícího využití přirozeného turistického potenciálu 

města a infrastruktury pro volnočasové aktivity pro dlouhodobě udržitelný ekonomický          

a celkový rozvoj města.  

Město Havířov je město mladé a nemůže se tudíž pochlubit lukrativními historickými  

památkami. Oblast SORELA, obsahující zajímavou architekturu 50-tých let, přiláká sama        

o sobě spíše odbornou veřejnost.  

Případná kongresová turistika, pro kterou by svědčilo příjemné prostředí, značně lepší 

než v okolních městech, naráží zase na nedostatek ubytovací kapacity a absenci vhodného 

kongresového sálu. Pokud se týká celkové ubytovací kapacity, je v Havířově v současnosti 

326 lůžek střední a nižší úrovně ubytování, což je na velikost města málo.  

Větší využití horské turistiky je rovněž málo pravděpodobné, protože mnohem lepší 

podmínky pro poskytování těchto služeb mají města okresu Frýdek - Místek. Poměrně 

nejlepší vyhlídky poskytují rekreační příležitosti na dvou blízkých přehradách - Těrlické            

a Žermanické. Negativum je, že Havířov není zařazen v krajských rozvojových materiálech 

do turistické oblasti obou přehrad, ačkoliv by k tomu byly reálné podmínky.  

V této oblasti je proto třeba zaměřit pozornost na výstavbu a rozvoj nedostatečné 

turistické infrastruktury ve městě s důrazem na jeho silné stránky – blízkost Těrlické                    

a Žermanické přehrady, blízké dopravní napojení na okolní města a rekreační oblasti, využití 

tradic vodních sportů na blízkých přehradách.  

Oblast rozvoje infrastruktury cestovního ruchu může být financována z ROP NUTS II 

Moravskoslezsko v rámci oblasti podpory 2.1 - Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 
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dílčími projekty, které se budou snažit rozvíjet tuto oblast pozvolnými kroky, a to i proto,           

aby byly podpořeny další volnočasové a sportovní aktivity, neboť při řadě soutěží v kultuře           

a sportu přijíždí do Havířova spousta návštěvníků, kteří zde nenajdou kvalitní infrastrukturu 

cestovního ruchu. 

 

Služby v oblasti cestovního ruchu 

Služby v oblasti cestovního ruchu musí v budoucnu směřovat ke koncepčnějšímu              

a kvalitnějšímu využití turistického potenciálu města, a to především ke zlepšení jeho 

propagace a image. 

V rámci aktivit je kromě vlastní podpory a propagace města a turistických produktů 

navíc nutný koncepční rozvoj a zkvalitňování informačních systémů cestovního ruchu               

ve městě.   

Služby v oblasti cestovního ruchu v tomto potřebném rozsahu lze podporovat z ROP 

NUTS II Moravskoslezsko v rámci oblasti podpory 2.2 - Rozvoj služeb v cestovním ruchu. 

 

Závěr:  

Cestovní ruch je jednou z možných služeb, na které se bude muset město zaměřit, neboť 

v současné době je nabídka služeb nekoordinovaná, a město nenabízí žádné ucelené možnosti 

pro ubytování větších zájezdů nebo osob, které přijíždí za soutěžemi v různých 

volnočasových aktivitách. Tato priorita však nebude řešena v rámci tohoto IPRM, neboť 

dílčích projektů by bylo velké množství a finanční alokace, která by řešila tuto problematiku 

pro plánovací období 2007 – 2013 by byla velmi náročná. Město se bude snažit jiným 

způsobem podporovat další partnery, kteří se budou na tuto oblast soustřeďovat a budou 

rozvíjet služby pro návštěvníky Havířova. To se týká např. rozsáhlého projektu „Areálu 

volného času“, který je soustředěn do této oblasti, ale jeho miliardový rozpočet nedovoluje 

tuto záležitost řešit v rámci tohoto IPRM nebo jinými jedním dotačním titulem, ale město 

plánuje spojení s podnikatelskými subjekty. 

 

2. Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti  

Městské prostředí a veřejná prostranství 

V návaznosti na závěry předchozí socioekonomické a SWOT analýzy je cílem této 

oblasti zvyšování kvality života a městského prostředí, který bude naplňován pomocí 

regenerace a obnovy městských území, prostor a objektů. Veřejná prostranství na území 

města zahrnují náměstí, parky a ostatní plochy veřejné zeleně, panelová sídliště a další 

městská území, která zejména vlivem zajištění jen nezbytné údržby a absence obnovovacích 

investic v minulosti nyní vyžadují celkovou obnovu a oživení veřejné zeleně a další 

související infrastruktury.  

V rámci této oblasti je nezbytné provést regeneraci a rozsáhlou revitalizaci veřejných 

prostranství (náměstí, parky, sídliště a ostatní veřejná prostranství) ve městě včetně související 

infrastruktury.  

Regenerace a revitalizace veřejných prostranství a městských území včetně řešení 

související dopravní infrastruktury svým zaměřením spadá do oblasti podpory 3.1 - Rozvoj 

urbanizačních center ROP NUTS II Moravskoslezsko. 
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Občanská vybavenost a veřejné služby 

Tato rámcová oblast úzce navazuje na předchozí oblast zaměřenou na městské prostředí 

a veřejná prostranství, neboť rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb 

jsou spolu s výše uvedenou oblastí předpokladem komplexního a efektivního naplňování cíle 

v podobě zvyšování kvality života a životního prostředí ve městě. Všestranný rozvoj občanské 

vybavenosti v sobě s ohledem na široký záběr potřeb obyvatel města, které je třeba pomocí 

této veřejné infrastruktury uspokojovat, zahrnuje tři dílčí oblasti, kterými jsou rozvoj 

veřejných služeb v oblasti sociální péče a integrace, veřejná infrastruktura ve školství                   

a vzdělávání a ostatní občanská vybavenost zaměřená na oblasti kultury, sportu, práce s dětmi 

a mládeží, volnočasových a neformálních aktivit. 

 

A) Infrastruktura veřejných služeb v oblasti sociální péče a sociální integrace 

Další rozvoj občanské vybavenosti a veřejných služeb v oblasti sociální péče, jehož 

potřebnost byla identifikována v rámci provedených analýz situace města, by měl 

jednoznačně přispívat ke zvyšování kvality života a sociálních podmínek obyvatel města. 

Rozvoj a zkvalitnění infrastruktury veřejných služeb v oblasti sociální péče je v dané oblasti 

třeba zaměřit na zvýšení kapacity a kvality zařízení sociálních služeb v souladu s cíli                    

a aktivitami zpracovaného Strategického plánu rozvoje statutárního města Havířova. 

Z hlediska zvyšujících se nároků na kvalitu sociální infrastruktury a vzhledem k očekávaným 

vývojovým trendům, je třeba klást důraz na zabezpečení dostatečného rozsahu a kvality 

zařízení veřejných služeb sociální péče, neboť počet osob, které tyto služby využívají a budou 

v budoucnu využívat, se neustále zvyšuje.  

Cílem v rámci veřejných služeb v oblasti sociálních věcí je také podpora integrace 

sociálně vyloučených osob či osob ohrožených sociálním vyloučením. Sociální exkluzi je 

vzhledem k jejím možným negativním dopadům nutné považovat za závažný sociální                 

a celospolečenský problém. S ohledem na stávající limitované kapacity ve městě zaměřené na 

tuto problematiku je třeba zajistit zlepšení této infrastruktury.  

Potřebný rozvoj infrastruktury veřejných služeb v oblasti sociálních věcí může být 

dlouhodobě zajištěn pouze prostřednictvím výstavby a rozvoje občanské vybavenosti v oblasti 

sociální péče včetně jejich technického vybavení s cílem zvýšení kvality a komfortu zařízení 

sociálních služeb. Stejně tak je k rozvoji komplexní občanské vybavenosti v sociální oblasti 

nutné přispívat i formou zkvalitnění a zlepšení dostupnosti veřejné infrastruktury pro řešení           

a prevenci sociálního vyloučení.  

Oblast veřejných služeb sociální péče a rozvoj infrastruktury pro sociální integraci lze 

v daném rozsahu podporovat z ROP NUTS II Moravskoslezsko v rámci oblasti podpory 3.1 - 

Rozvoj urbanizačních center. 

 

B) Veřejná infrastruktura ve školství a vzdělávání 

V oblasti veřejných služeb ve školství a dalším vzdělávání je třeba směřovat k zajištění 

rozvoje a zkvalitnění vzdělávací infrastruktury se zaměřením na zvýšení uplatnitelnosti žáků a 

absolventů škol na trhu práce, na všestranný rozvoj kvality výuky, znalostí a dovedností žáků   

s ohledem na rozšířenou výuku jednotlivých škol. V návaznosti na tyto cíle je třeba dbát také 

na vytváření příležitostí pro sociální a společenské zapojení a uplatnění v případě žáků se 

zdravotním postižením či se specifickými vzdělávacími potřebami. S ohledem na slabé 

stránky města v oblasti zaměstnanosti je totiž nezbytně nutné, vzhledem k budoucím 

očekávaným trendům a současnému stavu a poměru nabídky a poptávky na regionálním trhu 
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práce, podporovat výstavbu a technické zhodnocení školské a vzdělávací infrastruktury jako 

základního nástroje pro získání potřebných znalostí a dovedností moderními metodami výuky 

a zvyšování uplatnitelnosti žáků a absolventů na regionálním trhu práce v souladu s potřebami  

na straně potenciálních zaměstnavatelů a nároky ekonomiky založené na znalostech. 

K aktivitám, vedoucím k dosažení tohoto cíle, patří výstavba a celkový rozvoj 

infrastruktury škol, školských zařízení a vzdělávacího sektoru (včetně školních sportovních 

zařízení) jako základní veřejné služby včetně pořízení vybavení a učebních pomůcek 

sloužících k výuce za účelem zlepšení kvality výuky, zavádění moderních metod                          

a inovativních postupů výuky a zvýšení návaznosti výstupů tohoto systému na potřeby 

regionálního trhu práce či znalostní ekonomiky a zajištění podmínek pro pracovní uplatnění 

žáků a absolventů škol. V rámci rozvoje veřejných služeb ve školství musí být počítáno také  

s takovým rozšířením a technickým zhodnocením školské infrastruktury, která s ohledem na 

specifičnost skupin žáků se zdravotním postižením či specifickými vzdělávacími potřebami 

povedou ke vzniku podmínek nejen pro jejich budoucí efektivní uplatnění na trhu práce,              

ale i zapojení  do společenských a sociálních aspektů života, bez nichž by výše zmíněné 

uplatnění na trhu práce nebylo možné. Kromě toho je třeba zabezpečit také rozvoj specificky 

orientovaných zařízení sloužících pro vzdělávání široké veřejnosti zaměřených na rozvoj 

všeobecné vzdělanosti a znalostní ekonomiky, které ve spádovém regionu města chybí.  

Rozvoj veřejné infrastruktury pro školství a vzdělávání lze obdobně jako předchozí 

sociální oblast financovat z prostředků ROP NUTS II Moravskoslezsko v rámci oblasti 

podpory 3.1 - Rozvoj urbanizačních center. 

 

 

C) Občanská vybavenost v oblastech kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, volného 

času a neformálních aktivit   

V dané oblasti lze s ohledem na předchozí analýzy situace, silných a slaných stránek 

města, stanovit cíl rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti v oblasti kultury, sportu, práce 

s dětmi a mládeží, volnočasových aktivit a v dalších souvisejících oblastech. Tento druh 

zařízení představuje určitý homogenní celek občanské vybavenosti a obdobně jako výše 

uvedené oblasti školství a sociální péče přímo ovlivňuje kvalitu života ve městě. Zároveň 

nepřímo přispívá ke zlepšení ekonomické situace města, podpoře jeho růstového potenciálu             

a atraktivity pro jeho obyvatele i další osoby a lze předpokládat také jeho pozitivní dopad 

v rámci oblasti prevence výskytu sociálně-patologických jevů.  

Vzhledem k očekávaným trendům v hospodářské, sociální, demografické a dalších 

oblastech se jeví jako nutné posilovat a nadále zvyšovat rozsah a kvalitu veškeré veřejné 

infrastruktury, a to formou výstavby, technického zhodnocení a rozvoje občanské vybavenosti 

v oblasti kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží a infrastruktury volného času a neformálních 

aktivit.  

Výstavba a rozvoj občanské vybavenosti v oblastech kultury, sportu, práce s dětmi            

a mládeží a zařízení pro neformální a volnočasové aktivity jsou předmětem podpory 

poskytované z ROP NUTS II Moravskoslezsko v rámci oblasti podpory 3.1 - Rozvoj 

urbanizačních center. 

Návaznost oblastí vhodných pro dlouhodobý udržitelný rozvoj města                          

na strategické dokumenty města a Moravskoslezského kraje 
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Výše uvedené 2 rámcové oblasti, které byly vybrány s ohledem na výsledky 

socioekonomické analýzy města, výstupy SWOT analýzy a typy podpor financovatelné           

z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko navazují také na strategické 

dokumenty vytvořené na místní a regionální úrovni, a to jak na komplexně zaměřené 

programové dokumenty, tak i na ostatní oborově orientované dokumenty zaměřené zcela či 

částečně na tyto vybrané rozvojové oblasti aktivit. Právě návaznost na Program rozvoje 

Moravskoslezského kraje, jako klíčového regionálního rozvojového dokumentu a jednotlivé 

strategické dokumenty statutárního města Havířova je jednou z nezbytných podmínek                

pro zabezpečení integrovaného přístupu k řešení zvolených rozvojových oblastí v urbánní 

dimenzi, který je jedním ze základních principů tvorby IPRM. 

 

Závěr:  

Město Havířov rychle rostlo a je nejmladším tak zalidněným městem v České republice, 

které vzniklo v důsledku zajištění bydlení pro pracovníky, kteří byli zaměstnáni v ostatních 

místech „ostravské aglomerace“. S tímto růstem, však nevznikala dostatečná infrastruktura 

pro vzdělávání, volnočasové aktivity i aktivity sociální péče. Přestože bylo snahou dohánět 

výstavbu bytů i občasnou výstavbou parků, hal, kin apod., dělo se to velmi nekoordinovaně             

a následně bylo komplikované tyto stavby ve spěchu rekonstruovat a pravidelně udržovat. 

Výsledkem tak je řada neudržovaných budov, náměstí a parků především v okrajových 

částech města, které chátrají a je třeba zajistit jejich revitalizaci. Stejně tak je třeba se zaměřit 

na oblast volnočasových aktivit a některá hřiště rekonstruovat, neboť v Havířově je velké 

množství sportovních sdružení a dalších spolků, ale taktéž zastaralá nebo nedostatečná 

infrastruktura. 

 

2.5. Souhrnné zhodnocení podmínek rozvoje města a zdůvodnění 

výběru tématu  IPRM 

           

V návaznosti na výše uvedené vybrané rozvojové oblasti vhodné pro poskytnutí 

podpory, které vycházejí z výsledků socioekonomické analýzy a SWOT analýzy města                  

a jejichž činnosti jsou v souladu se zaměřením příslušných oblastí podpory ROP a dalšími 

relevantními strategickými dokumenty, je jejich vzájemným porovnáním a propojením 

nezbytné vytvořit z těchto oblastí vhodných pro poskytnutí podpory jeden či více IPRM jako 

vzájemně provázaných celků či celků zahrnujících aktivity, jejichž realizace by vedla v rámci 

tématického přístupu k naplňování jednoho z 6 cílů (prioritních oblastí) stanovených dle 

metodiky MMR. Protože se město Havířov v minulém století rychle rozvíjelo, můžeme               

ve všech tematických oblastech nalézt velké handicapy, které limitují další rozvoj města. Tím, 

že město vzniklo původně pro ubytování pracovníků závodů v Ostravě, je nedostatečná 

infrastruktura v oblasti podnikání, které nemá ve městě tradici a je to znát na počtu firem 

zaměstnávající větší počet zaměstnanců, na sociální infrastruktuře, infrastruktuře                        

pro volnočasové aktivity i dopravní situaci uvnitř města, která neodpovídá velikosti města               

a především kvalitní infrastruktuře, která do města vede především z Ostravy. Tyto témata 

však budou řešeny jinými dílčími projekty z ostatních operačních programů, nebo spoluprací 

s podnikatelskými subjekty a dalšími partnery nebo v rámci jiných priorit Regionálního 

operačního programu NUTS2 Moravskoslezsko. 
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Z hlediska věcného zaměření zmíněných vybraných oblastí vhodných pro poskytnutí 

podpory, je možno rozčlenit tyto rozvojové oblasti na 2 ucelené a z hlediska obsahové náplně 

svých aktivit vzájemně propojené tématické oblasti: 

 Cestovní ruch (infrastruktura cestovního ruchu, služby v oblasti cestovního ruchu) 

 Městské prostředí, občanská vybavenost a veřejné služby (městské prostředí a veřejná 

prostranství, veřejné služby v oblasti sociální péče a sociální integrace, veřejná 

infrastruktura ve školství a vzdělávání a občanská vybavenost v oblastech kultury, 

sportu, práce s dětmi a mládeží, volného času a neformálních aktivit). 

Jednotlivé vybrané oblasti jsou pro lepší přehlednost v níže uvedené tabulce barevně 

odlišeny podle věcného zařazení  do příslušné tématické oblasti.   

 

Rozdělení oblastí vhodných pro poskytnutí podpory do tématických oblastí  

Tématická oblast Oblasti vhodné pro poskytnutí podpory 

Cestovní ruch 
Infrastruktura a služby 

cestovního ruchu 

Infrastruktura cestovního ruchu 

Služby v oblasti cestovního ruchu 

Městské prostředí, 

občanská vybavenost 

a veřejné služby 

Městské prostředí a 

veřejná prostranství 
Městské prostředí a veřejná prostranství 

Občanská vybavenost 

a veřejné služby 

 

Občanská vybavenost v oblastech kultury, sportu, 

práce s dětmi a mládeží, volného času a 

neformálních aktivit 

Infrastruktura veřejných služeb v oblasti sociální 

péče a sociální integrace 

Veřejná infrastruktura ve školství a vzdělávání 

 

Tématická oblast Cestovní ruch zahrnuje aktivity zaměřené na rozvoj sektoru turistiky 

a cestovního ruchu jako celku, který může být nedílnou součástí lokální ekonomiky města. 

Cílem těchto integrovaných činností je dosažení lepší úrovně cestovního ruchu odpovídajícího 

velikosti a potenciálu města a to i  vzhledem k další infrastruktuře pro volnočasové aktivity.  

Nutností je komplexní přístup k řešení problémů v dané oblasti týkajících se jak rozvoje 

hlavních turistických atraktivit a základní i doprovodné infrastruktury, tak i služeb cestovního 

ruchu jak města, tak jeho okolí v oblasti vodní turistiky. Rozvoj cestovního ruchu současně 

významným způsobem přispívá ke kvalitě života a životního prostředí ve městě. Potřebnost 

komplexního přístupu k rozvoji dané oblasti vyplývá z výsledků předchozích analýz, které 

konstatují řadu problémů spojených s oblastí cestovního ruchu, zejména nedostatečná kvalita 

a kvantita služeb cestovního ruchu, omezená nabídka ubytovacích kapacit ve městě, 

nedostatečná propagace města či nedokončené sítě cyklotras na území statutárního města 

Havířova, které navazují na cyklostezky v okolních obcích.  

Tato tématická oblast významně navazuje na řadu dílčích cílů Programu rozvoje 

Moravskoslezského kraje a Strategický plán rozvoje města. Daná oblast cestovního ruchu 

odpovídá svým obsahem zaměření prioritní ose ROP 2 - Rozvoj udržitelného cestovního 

ruchu, konkrétně pak oblastem podpory 2.1. a 2.2. v rámci kterých budou některé dílčí 
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projekty řešeny. Tématem cestovní ruch, který by mohl naplňovat aktivity tématu „Přitažlivá 

města“ se však dále nebudeme zabývat, neboť pro rozvoj této problematiky bude třeba 

spousta finančních prostředků, které jsou vyšší než umožňují možnosti finančních alokace na 

IPRM a taktéž přesahují možný časový rámec let 2007 – 2013. Cestovní ruch bude synergicky 

podpořen aktivitami vybudování infrastruktury pro sport a další volnočasové aktivity,                

tak i regenerací veřejných prostranství a budov. 

Tématická oblast Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti 

obsahuje regeneraci městského prostředí se zaměřením na revitalizaci veřejných prostranství  

a zelených  ploch ve městě a výstavbu a rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury 

veřejných služeb široce zaměřených do oblastí sociální péče, sociální integrace, školství                

a vzdělávání, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, volnočasových a neformálních aktivit. 

Tento široký záběr řešených oblastí, vhodných pro poskytnutí podpory, je dán rozsahem 

potřebných aktivit směřujících ke komplexnímu řešení problematiky týkající se městského 

prostředí a veřejné infrastruktury v Havířově, jejichž kvantita či kvalita byly v řadě 

relevantních ohledů na základě výše provedené socioekonomické a SWOT analýzy shledány 

jako nedodatečné buď s ohledem již na jejich současný stav (např. kvalita veřejných 

prostranství na sídlištích, v centru a ostatních částech města, infrastruktura pro sociální 

služby, kulturu, sport a volný čas), nebo s přihlédnutím k očekávaným budoucím trendům            

a požadavkům (např. infrastruktura v oblasti školství). Současně všechny tyto vybrané oblasti, 

vhodné pro poskytnutí podpory z ROP, představují společně ucelený soubor činností               

a předpokladů pro dosažení jednoho z přirozených hlavních cílů rozvoje města, kterým je 

zvýšení kvality života obyvatel a životního prostředí ve městě, vytvoření podmínek pro zájem 

obyvatel a dalších osob o bydlení a život ve městě a současně zajištění potřebného potenciálu 

pro jeho budoucí všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj. 

Výše zmíněná tématická oblast u většiny cílů a aktivit významně navazuje na Program 

rozvoje Moravskoslezského kraje, a to konkrétně v oblastech všestranné občanské 

vybavenosti a Strategický plán rozvoje města Havířova, kde je konkrétně řešena zejména 

problematika veřejných prostranství a současně je dána obecná návaznost na oblasti 

sociálních věcí a školství. Poměrně rozsáhle a konkrétně jsou pak regenerace městského 

prostředí a rozvoj občanské vybavenosti akcentovány v Programovém prohlášení Rady města 

Havířova v programové prioritě Rozvoj města a všech zbývajících prioritách dle jejich 

věcného zaměření. Obdobně široká návaznost spojuje tuto tématickou oblast s řadou dalších 

výše zmíněných strategických dokumentů města s oborovou působností. Oblast městského 

prostředí a občanské vybavenosti svým obsahem plně spadá do zaměření oblasti podpory 3.1 - 

Rozvoj urbanizačních center.  

Obě dvě výše uvedené tématické oblasti směřují ke společnému a komplexně pojatému 

naplnění celkové rozvojové vize statutárního města Havířova, přičemž svým oborovým                 

a konkrétním věcným zaměřením, s ohledem na výsledky provedených analýz města                    

a relevantních strategických dokumentů, tvoří logicky ucelené oblasti, které jsou přesto 

vzájemně koncepčně propojeny. S ohledem na nutnost naplňování obecných cílů (prioritních 

oblastí) IPRM dle metodického pokynu MMR ze strany jednotlivých oblastí zahrnutých              

do daného IPRM je žádoucí zachovat výše uvedené rozdělení dle tématického zaměření také 

pro výběr příslušného tématu daného IPRM.  

Na základě strategických, časových a finančních priorit statutárního města Havířova, 

které jsou zachyceny v obou hlavních komplexních strategických dokumentech města                    

a s ohledem na výsledky provedených analýz a jimi shledané nejvýznamnější silné a slabé 

stránky, příležitosti a ohrožení by tématická oblast Regenerace a všestranný rozvoj města              

a občanské vybavenosti měla svým zaměřením, obsahem a finančním rozsahem splňovat 
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podmínky pro vytvoření samostatného IPRM. Naproti tomu aktivity v rámci tématické oblasti 

Cestovní ruch by měly být s ohledem na předpokládaný celkový finanční objem a absenci 

konkrétní oborové strategické koncepce na úrovni města řešeny formou individuálních 

projektů, jejichž vzájemná návaznost i propojenost s oběma IPRM je vysoká a přispívá rovněž 

k integrovanému rozvoji města.  

Pro výběr tématu tohoto IPRM bylo rozhodující také zhodnocení současné situace 

statutárního města Havířova z hlediska hodnot vybraných statistických ukazatelů a jejich 

srovnání ve vztahu k obdobným sídlům či v kontextu regionu a České republiky jako celku. 

Tyto ukazatele, které byly při výběru tématu IPRM zohledněny, byly jednak ukazatele určené 

pro výběr zón a témat Metodickým pokynem MMR k hlavním zásadám pro přípravu, 

hodnocení a schvalování IPRM a jednak ostatní statistické ukazatele, jejichž adekvátnost                

a vypovídací schopnost vychází z výsledků předchozí socioekonomické a SWOT analýzy 

města. 

Při výběru tématu IPRM postupovalo statutární město Havířov v souladu s Vademekem 

pro přípravu IPRM a vlastní výběr tématu byl  proveden na základě socioekonomické                  

a SWOT analýzy města, analýzy relevantních programových a strategických dokumentů             

na národní, regionální a místní úrovni a jejich objektivního vyhodnocení. Odpovídající 

partneři však byli zpravidla vždy zapojeni do přípravy a sestavení strategických                             

a koncepčních materiálů zpracovaných především na úrovni města, což přeneseně umožňuje 

dostatečné zohlednění rozvojových potřeb a přístupů těchto věcně příslušných partnerů                   

a integrovaný přístup k řešení problematiky dané rozvojové oblasti. Zapojení partnerů                    

a veřejnosti do přípravy a implementace IPRM je podrobněji popsáno v kapitole 7. 

Tento integrovaný plán rozvoje města zaměřený na oblast regenerace městského 

prostředí a rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb bude naplňovat 

prioritní oblast Přitažlivá města v souladu s Metodickým pokynem MMR k hlavním 

zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM a s Instrukcemi (vademekem)                 

pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro regionální operační programy pro 

plánovací období 2007 - 2013. V rámci této prioritní oblasti budou řešeny následující aktivity: 

 Regenerace lokalit typu brownfields pro veřejné služby  

 Revitalizace ostatních veřejných prostranství 

 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro sport 

 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží, kulturu            

a  další volnočasové aktivity. 

 

Dosažení tohoto obecného cíle IPRM bude naplňováno vzájemně propojenými 

aktivitami řešícími úpravu a obnovu zanedbaných nebo nedostatečně využívaných 

prostranství ve městě a současným zvýšením kvality exponovaných veřejných prostranství          

na jeho území. Potřebnost regenerace městského území je objektivně dána současným 

nevyhovujícím stavem převážné většiny veřejných prostranství města, kde byla v minulých 

desetiletích zajišťována jen nezbytná údržba a kde často nebyly vynaloženy větší investice             

do jejich obnovy či rozvoje. Přitažlivost města pro jeho obyvatele i další osoby je primárně 

determinována odpovídající kvalitou života obyvatel a životního prostředí ve městě, které je 

možno efektivně zajistit pouze komplexním přístupem k výše uvedené regeneraci veřejných 

prostranství a rozvoji všestranné občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb při 

respektování principu trvale udržitelného rozvoje. Právě rozvoj a zvyšování kvality občanské 
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vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb na území města v návaznosti na stávající 

nedostatečnou kvalitu či kapacitu určitých výše identifikovaných segmentů veřejné 

infrastruktury povedou ve svém výsledku ke zvýšení kvality zón bydlení a základních 

veřejných služeb, kterými jsou služby poskytované ve významných oblastech sociálních věcí 

a vzdělávání, stejně jako bude tímto způsobem přímo řešeno budování a zvýšení kvality 

infrastruktury určené pro kulturu, sport, volný čas a ostatní související oblasti všestranné 

občanské vybavenosti. 

 

 

3. Popis tématu, vize a strategie IPRM 

3.1. Popis stávajícího a cílového stavu zvoleného tématu IPRM  

Podrobný popis zvoleného tématu pro toto IPRM, kterým je „Přitažlivé město Havířov“, 

a který směřuje k řešení prioritní oblasti Přitažlivá města, zahrnuje charakteristiku stávajícího 

stavu, který má být řešen a popis očekávaného cílového stavu. 

 

Popis stávajícího stavu 

Atraktivita města pro obyvatele je dána řadou determinantů, patří mezi ně zejména 

kvalitní životní prostředí, občanská vybavenost, využití veřejných prostranství, to vše udává 

kvalitu života v daném městě. Cílem je vytvořit takové podmínky, aby docházelo 

k uspokojování potřeb obyvatelstva a to zejména v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, 

společenské a jiné. Dosažení těchto cílů vede ke zvýšení přitažlivosti města jak pro stávající 

obyvatele, tak také pro nově příchozí. V návaznosti na tyto skutečnosti dochází také                       

ke zlepšování ekonomické situace města a podpoře jeho růstového potenciálu. 

Zvýšení kvality života obyvatel města Havířova by mělo být dosaženo zejména růstem 

služeb pro obyvatelstvo, zlepšováním vzhledu města, ale také růstem množství a kvality 

kulturních a volnočasových služeb a možností jejich využití. Město tak usiluje o zvýšení své 

atraktivity jak pro stávající obyvatele, tak také pro nově příchozí a turisty. 

Vzhledem k absenci významných investic do veřejných prostranství a staveb 

v minulých letech, docházelo k jejich chátrání a v důsledku těchto skutečností si tyto žádají 

rozsáhlé rekonstrukce a opravy. Nutností je také výstavba některých zařízení pro volný čas,            

a to z důvodu nevyhovujícího stavu či nedostatečné kapacity stávajících zařízení. Město 

Havířov si je vědomo, že svým rychlým tempem růstu v minulém století nezvládlo 

koordinovat výstavbu jak některých budov, tak i udržovat veřejná prostranství, na jedné straně 

je zrekonstruované náměstí v centru města, a na straně druhé v okrajových částech,  kde je          

i významná bytová zástavba parky a náměstí chátrají a neodpovídají dnes aktivitám, ke 

kterým by měly sloužit a k čemu byly zamýšleny. 

Město Havířov svou vysokou hustotou zalidnění patří mezi města extrémně hustě 

osídlená, ale neplatí již příznivé složení obyvatelstva, kterým se město pyšnilo v minulých 

letech, kdy průměrný věk obyvatel dosahoval 23 let. V důsledku rychlého stárnutí obyvatel 

v posledních letech se průměrný věk rapidně zvýšil a v současné době narůstá počet osob 

v poproduktivním věku a vzniká tak nedostatek zařízení a služeb pro tuto skupinu obyvatel. 

Jedním z cílů, kterého chce město dosáhnout, je zatraktivnění na takovou úroveň, aby se stalo 
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přitažlivým zejména pro mladé lidi, rodiny s dětmi a vzdělané obyvatelstvo, aby v důsledku 

těchto skutečností docházelo k přirozenému ekonomickému rozvoji a růstu města. 

Vzhledem k vysokému počtu obyvatel a hustotě osídlení, je stávající infrastruktura 

naprosto nevyhovující, také administrativní význam neodpovídá velikosti města. 

Nedostatečná vybavenost službami státu spolu s nevyhovujícím stavem a kapacitou 

prostranství pro volnočasové aktivity, sportovní a kulturní využití zapříčiňuje stav, kdy není 

město obyvateli vnímáno jako plnohodnotné. Příčinou tohoto stavu jsou zejména rostoucí 

nároky obyvatel na kvalitu, dostupnost a v neposlední řadě také kapacitu veřejných 

prostranství a veřejných služeb pro obyvatele a to, že město těmto zvyšujícím se požadavkům 

neodpovídá. Nedostatečná vybavenost území může mít negativní vliv na kvalitu života a další 

sociální a životní podmínky. V konečném důsledku pak vedou tyto skutečnosti ke snížení 

populace a to zejména v produktivním a předproduktivním věku, která odchází za prací, 

vzděláním a lepší životní úrovní do jiných měst, která splňují jejich požadavky a očekávání            

a disponují požadovanou kvalitou služeb.  

V oblasti ekonomického rozvoje představuje hlavní nedostatek nízký počet produkčních 

podniků, což vede k vysoké míře nezaměstnanosti, nemožnosti obyvatel nalézt vhodné 

uplatnění a v důsledku toho pak k odlivu obyvatel a nalezení uplatnění v jiném městě                    

či regionu. Výrazné problémy v této oblasti představují také důsledky restrukturalizace 

průmyslu v ostravské aglomeraci a nepříznivá kvalifikační struktura pracovních sil způsobená 

nízkým počtem kvalifikovaných pracovníků a lidí s vyšším vzděláním. Nedostatečný počet 

rozvojových území ve městě vede k nezájmu investorů o podnikatelské aktivity v oblasti, což 

vede mimo jiné k nedostatku pracovních příležitostí na území města a jeho okolí. Kromě 

uvedených problémů je nedostatečná zaměstnanost způsobena také absencí průmyslových 

oblastí vhodných pro investory a jejich aktivity. Tato skutečnost je bezesporu výhodou pro 

oblast životního prostředí, které je tímto ušetřeno o znečišťování ovzduší, půdního fondu                

i vodní základny, ale díky tomuto handicapu přetrvává nedostatečná nabídka pracovních míst 

a město se v konečném důsledku nerozvíjí tak, jak by bylo žádoucí. Ke zlepšení stávajícího 

stavu by zajisté přispěla lepší komunikace mezi městem a podnikateli. Zvyšující se míra 

nezaměstnanosti je do budoucna hrozbou, které chce město svými aktivitami předcházet. 

Co se týká sociálního zabezpečení pro město a jeho okolí, je nutné, vzhledem 

k současným demografickým podmínkám, dosáhnout určitých změn. Oblast sociální péče               

a služeb je zde široce zastoupena, stále ovšem chybí zejména zařízení pro seniory, jejichž 

počet neustále narůstá v důsledku přetrvávajících trendů v oblasti demografického vývoje             

a stárnutí populace města, ale také zařízení zajišťující následnou péči osobám, které tuto 

pomoc potřebují. 

Přestože Havířov patří mezi města se sídelní strukturou, nabídka bytů je z hlediska 

kapacity stále nedostačující. Výrazný problém představuje zejména nedostatek bytů pro 

sociálně slabé skupiny obyvatel, ale také bydlení vyšší úrovně. Vzhledem k tomu, že většina 

bytů již neodpovídá žádoucímu stavu, je nutná rozsáhlá sanace bytového fondu. 

Velká rozmanitost sportovních odvětví a široká základna sportovců ve městě představují 

další výzvy pro město a jeho představitele. Důvodem je skutečnost, že město postrádá 

existenci multifunkční haly pro konání sportovních a jiných kulturních akcí rozsáhlejšího 

charakteru. Místní kulturní domy a sportovní haly nedisponují dostatečnou kapacitou pro 

konání kulturních akcí s vysokou účastí široké veřejnosti. Pro dostupnost veřejných 

prostranství a veřejných budov pro všechny obyvatele bez rozdílu, je nezbytné zajistit 

bezbariérovost těchto prostor, aby také osoby tělesně handicapované měly možnost jejich 

návštěvy. Současná výstavba zajišťuje tuto skutečnost jen zřídkakdy a to je také důvodem, 
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proč město usiluje nejen o revitalizaci stávajících parků a veřejných prostranství, ale také              

o jejich další výstavbu v podmínkách vyhovujících také obyvatelům s tělesným postižením. 

Cílem je zajistit kvalitní životní podmínky pro všechny obyvatele i návštěvníky oblasti. 

Na území města se nachází 20 základních škol, 12 škol středních a 3 vysoké školy. 

Město chce do budoucna usilovat o rozvoj zejména vysokého školství, výzkumu a vývoje, 

neboť vzdělanost obyvatelstva je jedním z měřítek rozvoje společnosti a nízká vzdělanost 

obyvatel Havířova a jeho okolí vybízí k zařazení této priority mezi jeho cíle a tím napomoci 

neutěšené ekonomické situaci a to zejména v oblasti vysoké nezaměstnanosti. Zvýšená 

vzdělanost obyvatelstva by měla vést k lepšímu uplatnění těchto obyvatel na trhu práce. 

V oblasti životního prostředí Havířov disponuje nejlepším stavem z celé ostravské 

aglomerace. K této situaci přispívá zejména velké množství zeleně. Cestu vysoké výsadby 

stromů a křovin zvolili představitelé města již při jeho založení v době po druhé světové 

válce. Dnes tedy tato skutečnost vede k tomu, že se Havířov může pyšnit mnohem 

kvalitnějším prostředím a lepším vzhledem města, ale tyto parky je v současné době nutno 

revitalizovat, neboť jejich průběžnou neúdržbou v minulých letech neplní základní a důležitou 

roli k odpočinku a relaxaci obyvatel. V letech 1998 – 1999 došlo k rozsáhlé rekonstrukci 

čističky odpadních vod, která díky tomu nyní splňuje požadavky EU kladené na tento typ 

infrastruktury. Nutností je ovšem rekonstrukce části kanalizace, která tyto požadavky 

nenaplňuje. Blízkost některých ostravských závodů nepříznivě působí na životní prostředí      

ve městě, zejména kvalitu jeho ovzduší. Některé imisní limity jsou trvale překračovány.         

Ke zlepšení kvality ovzduší nepřispívá ani vysoká koncentrace automobilové dopravy                

a rozsáhlé spalování tepelných paliv jednotlivými domácnostmi. 

Co se týká dopravní obslužnosti, město vyniká rozvinutou dopravní infrastrukturou              

a také dostačující úrovní MHD. Problém nastává ovšem v době dopravní špičky, kdy velké 

množství dopravních prostředků vede k přetížení místních komunikací. Vzhledem ke stávající 

struktuře dopravní infrastruktury, největší problém představuje naprostá nedostatečnost 

parkovacích míst na území města. Nejen dopravní komunikace uvnitř města, ale také napojení 

na okolní sídla vykazují dobrou úroveň. Také existence blízkosti hranic s Polskem                  

a Slovenskou republikou a jejich dobrá dostupnost představují silnou stránku města. 

Vzhledem k očekávaným trendům a rostoucím nárokům obyvatel, je nezbytné posilovat 

a nadále zvyšovat rozsah a kvalitu veřejných služeb v oblasti infrastruktury, kultury, sportu, 

neformálních aktivit a tím přímo podporovat rostoucí kvalitu života obyvatel ve městě a jeho 

okolí. 

Město Havířov se snaží průběžně opravovat stavby, které jsou v jeho vlastnictví, a které 

chátrají v důsledku dlouhodobého nevyužívání, a pro které nebylo dosud nalezeno účelné 

využití. Město Havířov v centru města vedle Magistrátu města Havířova vlastní budovu 

bývalého soudu, která v současné době nemá své využití a lze ji považovat za brownfield              

a je možné její využití pro kulturní účely, především pro knihovnu. Město se však bude 

v letošním i příštím roce zamýšlet nad dalšími nevyužitými budovami, které v centru města 

chátrají a pokusí se dohodnout na jejich revitalizaci pro volný čas a využití pro občany. 

V současné době má město Havířov tyto parky, které jsou udržované především 

v centru města, ale právě v okrajových částech je nutné provést zásadní revitalizaci těchto 

prostranství, aby mohly sloužit k účelu, ke kterému byly založeny. 

Park mládeže – 18 500 m² 

Park Moravská – 19 200 m² 

Park Školní – 10 600 m² 
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Park Boženy Němcové – 2 843 m² 

Centrální park - 28 500 m² 

Park Hrdinů – 8 740 m² 

Park Na Nábřeží – 56 000 m² 

Park Orlí – 7 000 m² 

Park Republiky – 15 100 m² 

Park Stromovka – 145 500 m² 

Park u Zámečku – 11 000 m² 

Celkem zde lze konstatovat, že město Havířova má 311.983 m² parků, z nichž však více 

než polovina v současné době nemůže sloužit svému účelu a chátrá. 

Účast na odpovídajícím, zdraví prospěšném tělesném pohybu patří k právům, která dle 

Konvence o zachování lidských práv a základních svobod náleží každému jedinci bez 

jakéhokoliv rozlišování pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství, politických či 

jakýchkoli jiných názorů, národnosti či sociálního původu, příslušnosti k nějaké národnostní 

menšině, majetku, rodu či jakékoli jiné okolnosti. Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu, vytvářejí obce ve své samostatné působnosti  podmínky pro sport, zejména zabezpečit 

rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených 

občanů. Dále zajišťují výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů. Obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání 

svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Město Havířov je významným sportovním centrem regionu. V tomto městě byla 

vychována řada špičkových sportovců, kteří proslavili na sportovním poli nejen město 

Havířov, ale celou republiku. Havířov je tradičně významným centrem kolektivních                        

i individuálních sportů. Jako statutární město je Havířov přirozeným centrem pro pořádání 

vrcholných sportovních událostí a je také oblastí s vysokou koncentrací obyvatelstva. To 

znamená, že je zde přirozená potřeba a poptávka po možnostech  sportovně-rekreačního vyžití 

obyvatel. 

Ačkoliv je v Havířově řada sportovišť a velké množství oddílů, které poskytují možnost 

sportovat, je třeba říci, že mnoho sportovišť není v dobrém stavebně-technickém a provozním 

stavu s tím, že některá sportovně-rekreační zařízení v Havířově dokonce chybí nebo jich je 

znatelný nedostatek. 

Rozvoj pohybových trendů ve světě se v posledních  desetiletích vyvíjel v souladu                  

s rostoucí potřebou aktivizovat obyvatele k pravidelném pohybu, tj. rostl směrem k budování 

sportovních zařízení pro "mládež i dospělé".  

Organizovaná tělovýchovná a sportovní činnost je provozována zejména                           

v tělovýchovných jednotách a sportovních klubech. 

V níže  uvedené  tabulce  je  uveden  základní  přehled  sportovních odvětví, členské 

základny a počet  TJ  a  SK  provozujících  organizovanou  sportovní činnost na rekreační, 

výkonnostní a vrcholové úrovni. 
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Přehled sportovních organizací registrovaných městem k březnu 2006 

  

Název organizace 
Úroveň 

výkonnosti 
Pč. Členů 

z toho 

mládež 

do26 let 
Sport. činnost 

1 
American football Devils 

Havířov 
výkonnostní 62 42 americký fotbal 

2 
Autosport klub Formule 

Havířov 
výkonnostní 32 5 automobilový sport 

3 Baník Havířov výkonnostní 390 340 fotbal 

4 
Billiard club KIMEX 

Havířov 
vrcholový 49 7 billiard 

5 Bridžový klub Havířov vrcholový 52 30 bridž 

6 FBC IRIS Havířov výkonnostní 30 27 florbal 

7 FbK LAVINA HAVÍŘOV výkonnostní 28 20 florbal 

8 
Florbalový klub Torpedo 

Havířov 
vrcholový 423 392 florbal 

9 
Havířovská hokejová 

společnost s.r.o. 
vrcholový 24 13 hokej 

10 HC Havířov Panthers  vrcholový 306 306 hokej 

11 ISŠ- Fit klub Havířov výkonnostní 159 35 fitness, kulturistika 

12 Jednota Orel Havířov 
masově-

rekreační 
51 20 sport. aktivity 

13 
Jezdecký klub Zámecký 

dvůr Havířov 

masově-

rekreační 
34 27 jezdectví 

14 
Klub českých turistů Baník 

Havířov 

masově-

rekreační 
67 24 turistika 

15 
Klub sálového fotbalu SC 

Premium Havířov 
vrcholový 26 6 sálový fotbal 

16 
Klub sportovního potápění 

Rejnok Horní Těrlicko 
výkonnostní 49 36 potápění 

17 
Klub vodního lyžování 

Havířov 
vrcholový 168 27 vodní lyžování 

18 Kraso klub Havířov vrcholový 74 37 krasobruslení 

19 
Leteckomodelářský klub 

METEOR Havířov 

masově-

rekreační 
 41 11  letečtí modeláři 

20 
RUGBY CLUB 

HAVÍŘOV 
vrcholový 156 95 ragby 

21 SK PELOTON HAVÍŘOV výkonnostní 27 5 cyklistika 

22 

Slavia Havířov (vč. 

bývalého Atletického clubu 

Havířov) 

vrcholový 1 829 1 248 

joga, košíková, plavání,sport. gymnastika, 

šachy, turistika, ZTV, ASPV, lyžování, sálová 

kopaná, florbal, korfbal, kulturistika, in-line 

hokej, futsal, cyklotrial, volejbal, atletika 

23 
Sportovní klub FBC 

Fencers Havířov 
výkonnostní 30 20 florbal 

24 
Sportovní klub HC 

Warriors Havířov 
výkonnostní 67 44 hokejbal 

25 
Sportovní klub horolezci 

Baník Havířov 
výkonnostní 55 24 horolezectví 

26 
Sportovní krasobruslařský 

klub AZ Havířov 
výkonnostní  21 9  krasobruslení 

27 
Sportovní klub Minikáry 

Havířov 
výkonnostní  17 17  minikáry 
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28 
Sportovní klub moderní 

gymnastiky Havířov 
vrcholový 157 137 moderní gymnastika 

29 

Sportovní klub 

orientačního běhu Baník 

Havířov 

výkonnostní 78 38 orientační běh 

30 
Sportovní klub Sportu pro 

všechny Havířov 

masově-

rekreační 
667 634 

gymnastika, volejbal, sál. kopaná, stolní tenis, 

basketbal 

31 
Sportovní klub stolního 

tenisu Baník Havířov 
vrcholový 158 87 stolní tenis 

32 
Sportovní klub vzpírání 

Baník Havířov 
vrcholový 197 133 vzpírání 

33 
Školní sportovní klub při 

ZŠ K. Světlé 

masově-

rekreační 
83 82 pohybová cvičení, gymnastika 

34 T.J. Slovan Havířov výkonnostní 694 556 
fotbal, šach, turistika, tenis, kroket, softtenis, 

ASPV 

35 T.J. Sport Moravia vrcholový 302 258 bojová umění 

36 
Taneční klub Flodur 

Havířov 
vrcholový 39 31 tanec 

37 
Tělovýchovná jednota 

Havířov-Dolní Datyně 
výkonnostní 121 85 fotbal 

38 
Tělovýchovná jednota Start 

Havířov 
vrcholový 379 328 basketbal, atletika, karate, odbíjená 

39 Tenisový klub Havířov vrcholový 251 219 tenis 

40 TJ Baník Havířov vrcholový 971 545 
aerobik, karate, cyklistika, házená, ASPV, 

šachy, nohejbal, badminton, volejbal 

41 
Toucans, softball & 

baseball Havířov 
výkonnostní 58 32 softball, baseball 

42 VICTORIA SK BOX vrcholový 72 54 box 

43 

Yachtclub Baník Ostrava 

-  ostravský klub, ve 

kterém trénují  

 2 havířovští občané 

vrcholový 167 122 jachting   

 
CELKEM  8 252 5 852 
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Na území města Havířova se nacházejí sportoviště celoměstského významu nebo 

významu lokálního.  

Školní tělocvičny 

Škola Adresa Počet Rozměry (v m) Povrch 

ZŠ Jarošova Ha – Šumbark 1 10,1 x 18,2 palubovka 

ZŠ Moravská Ha – Šumbark 2     12 x 24 

  12,5 x  24 
palubovka 

ZŠ Školní Ha – Šumbark 1 22,3 x 11,8 palubovka 
ZŠ M. Pujmanové Ha – Šumbark 2 18,5 x 12,1 

24,5 x 12,1 
palubovka 

ZŠ Gen. Svobody Ha – Šumbark 2 18,9 x 11,5 

25 x 11,5 
palubovka 

ZŠ 1.Máje Ha – Město 1     26 x 15 palubovka 
ZŠ V. Nezvala Ha – Město 1  11,9 x 39 palubovka 
ZŠ Gorkého Ha – Město 1     18 x 11 palubovka 
ZŠ M. Kudeříkové Ha – Město 2 26,8 x 14,7 durotan 

ZŠ Na Nábřeží Ha – Město 2 23,4 x 11,8 

23,4 x 11,8 
palubovka 

ZŠ Žákovská Ha – Město 2  23,5 x 11 

23,5 x 11 
palubovka, 

protiskluzové  PVC 

ZŠ Mládežnická Ha – Podlesí 2 12,4 x 17,9 

12,2 x 23,9 
palubovka 

ZŠ F. Hrubína Ha – Podlesí 1     12 x 25 palubovka 
ZŠ K. Světlé Ha – Podlesí 1 14,5 x 26,5 palubovka 
ZŠ Selská Ha – Bludovice 1   14,5 x 12 protiskluzové PVC 
ZŠ Frýdecká Ha – Bludovice 1    15,6 x 9,5 palubovka 
ZŠ Zelená Ha – Životice 0 0  

ZŠ Kpt. Jasioka Ha – Pr. Suchá 1     17,8 x 9,9 palubovka 
ZvlŠ Mánesova Ha – Město 2 19,4 x 12,1 

13,8 x 12,1 
palubovka 

SOŠ a SOU  Lidická Ha – Šumbark 1     14,4 x 27 palubovka 

SOU technické  Sýkorova Ha – Šumbark 1        32 x 18 parkety 

Gymnázium Komenského Ha – Město 1          8 x 16 palubovka 
SPŠ elektrotechnická Ha – Město 1        30 x 18 palubovka 
Gymnázium Studentská Ha – Podlesí 1        12 x 24 palubovka 
SPŠ stavební Ha – Podlesí 1   14,8 x 26,6 palubovka 
Hotelová škola a Obchodní 

a podnikatelská akademie 

Ha – Podlesí 1 15,1 x 26,6 palubovka 

SOŠ a SOU Kpt. Jasioka Ha – Pr. Suchá 1 14,6 x 26 palubovka 
Celkem  33   
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Školní venkovní sportoviště 

Škola Místo Sportoviště 

ZŠ Jarošova Ha - Šumbark atletické hřiště antukové 

ZŠ M. Pujmanové Ha - Šumbark víceúčelové veřejně přístupné hřiště s umělým 

povrchem 

ZŠ Gen. Svobody Ha - Šumbark atletické hřiště škvárové 

ZŠ 1.Máje Ha - Město atletické hřiště škvárové, víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem  

ZŠ V. Nezvala Ha - Město  atletické hřiště škvárové 

ZŠ Gorkého Ha - Město atletické hřiště škvárové, 2 kurty - umělý povrch 

ZŠ M. Kudeříkové Ha - Město atletické hřiště s umělým povrchem 

ZŠ Na Nábřeží Ha - Město atletické hřiště škvárové 

ZŠ Žákovská Ha - Město víceúčelový sportovní areál s atletickým oválem 

ZŠ Mládežnická Ha - Podlesí atletické hřiště škvárové 

ZŠ F. Hrubína Ha - Podlesí antukové hřiště 

ZŠ K. Světlé Ha - Podlesí víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

ZŠ Selská Ha - Bludovice víceúčelové hřiště 

ZŠ Frýdecká Ha - Bludovice víceúčelové hřiště 

ZŠ Zelená Ha - Životice víceúčelové hřiště 

SOŠ a SOU Kpt. Jasioka Ha - Pr. Suchá víceúčelové hřiště 

ZvlŠ Mánesova Ha - Město atletické hřiště škvárové 

SPŠ elektrotechnická Ha - Město asfaltové hřiště 

Gymnázium Studentská Ha - Podlesí atletické hřiště s umělým povrchem 

SPŠ stavební Ha - Podlesí atletické hřiště škvárové 

Hotelová škola a Obchodní 

a podnikatelská akademie 

Ha - Podlesí atletické hřiště škvárové 

SOU technické Sýkorova Ha - Šumbark asfaltové hřiště 

 

Víceúčelová sportovní zařízení 

Objekt Místo Zařízení 

Víceúčelová hala Ha - Podlesí krytá ledová plocha, squash – 3 kurty, bowling – 4 dráhy 

Městská sportovní hala Ha - Město 2 tělocvičny (1 pro sálové sporty, 1 pro gymnastiku  

a úpolové sporty, bazén 12,5 x 7,5m , sauna 

Sportovní areál Impuls Ha - Pr. Suchá tělocvična, horolezecká stěna, tenisové kurty, minigolf, 

kuželky 

Sport centrum Originál 

Relax 

Ha - Šumbark posilovna, bowling, squash, spinning 

Krytý bazén Ha - Šumbark,  krytý bazén – 25m (6 drah), tělocvična, fitcentrum, sauna 

Vzpěračská hala Ha- Podlesí úpolové sporty 

 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 50 

Sportovní a rekreační zařízení a areály 

Objekt Adresa Zařízení 

Letní koupaliště  Šárka Ha - Město, U Motelu 3 2 plavecké bazény, skokanský bazén, 2 

tobogány, umělé vlny 

Skateboardový areál, 

bikrosová dráha  

Ha - Město, Astronautů  2 rampy pro skateboard 

Minigolfové hřiště Ha - Město, Astronautů 2 minigolf 

Kuželky Střela Ha - Podlesí, Studentská 9a kuželna 

Tenisové kurty Merkur Ha - Podlesí, Okrajová 4 2 antukové 

Tenisové kurty u SPŠE Ha - Město, Mánesova 4 antukové dvorce 

Tenisové kurty Ha - Šumbark, Opletalova 8 8 antukových dvorců, 2 nafukovací haly 

Jezdecký oddíl Zelená Ha - Pr. Suchá jízdárna 

Herna pro stolní tenis Ha - Šumbark tělocvična 

ZŠ Palackého – bývalá Ha - Město tělocvična 
ZŠ Sv. Čecha - bývalá Ha - Město tělocvična 
Parkoviště závodních strojů Ha - Šumbark zimní školy smyku, minikáry 

 

Veřejná sportoviště – v majetku města 

Sportoviště Adresa 

Polyfunkční dětské sportoviště pro děti a mládež Ha - Město, Fibichova 

Multifunkční hřiště Ha - Šumbark, Jedlová 

Multifunkční hřiště Ha - Šumbark, Gen. Svobody 

Veřejné sportoviště pro míčové hry Ha - Pr. Suchá, Kpt. Jasioka 

Veřejné sportoviště  Ha - Šumbark, Pujmanové 

Asfaltové hřiště Ha - Město, U Stromovky 

 

Hřiště a stadióny 

Sportoviště Místo Povrch 

Fotbalový stadión  Ha - Pr. Suchá travnaté 

Fotbalové hřiště Ha - Město travnaté 

Fotbalové hřiště Stružník Ha - Bludovice škvára 

Fotbalové hřiště Ha - Šumbark tráva 

Fotbalové hřiště Ha - Dolní Datyně tráva 

Ragbyové hřiště Ha - Město tráva 

Atletický stadión Ha - Město umělý povrch 

 

U krytých hal a tělocvičen je patrné, že se jedná především o menší zařízení pro školní 

využití, kdy celková plocha krytých ploch pro sport je cca 10.000 m
2
. Moravskoslezský kraj 

je dle statistické ročenky v porovnání vybavení pro sport a tělovýchovu na posledním místě           

a to jak ve vybavenosti krytých hal a tělocvičen, tak i venkovních hřišť, přestože je jedním 

z největších krajů co do rozlohy i počtu obyvatel (Program rozvoje Moravskoslezského kraje 

2006). Město Havířov má druhý největší počet tělocvičen v Moravskoslezském kraji, což je 

logické, neboť je taktéž druhým největším městem Moravskoslezského kraje. Vykazuje 

celkem 35 sportovních krytých zařízení a 37 hřišť. Proti tomu menší města co do počtu 

obyvatel, které mají sice statut měst krajských jako jsou Zlín (41 tělocvičen, 81 hřišť, 2 zimní 

stadiony) nebo Jihlava (37 tělocvičen a 41 hřišť) jsou na tom lépe. Sportovní zařízení však             

i v minulosti vznikaly především u škol a slouží tak především pro jejich využití, v Havířově 

však chybí především víceúčelová hala pro využití sportovních klubů, zájmových skupin            
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a všeobecně obyvatel pro volný čas. I z těchto důvodů se téma IPRM zaměřuje směrem 

k rekonstrukci zastaralé infrastruktury pro sport a k výstavbě infrastruktury nové. 

 

Popis cílového stavu 

Základním cílem realizace aktivit v rámci tohoto IPRM je zvýšení kvality života 

obyvatel a všestranný rozvoj služeb a prostředí v rámci města. Z tohoto záměru vyplývají 

jednotlivé cíle, kterých má být v rámci rozvojového plánu dosaženo, a které byly vybrány 

jako vhodné pro poskytnutí podpory (resp. priority a opatření  IPRM – viz kapitola 4). 

Základního cíle bude mimo jiné dosaženo rekonstrukcí zanedbaných a nedostatečně 

využívaných veřejných prostranství a objektů na území města. Rozsáhlé úpravy povedou ke 

zlepšení vzhledu města, ale také k větší účelovosti veřejných prostor a přitažlivosti pro 

obyvatele celého regionu i účastníků cestovního ruchu, kteří se rozhodnou tuto oblast 

navštívit. Zvýšení účelovosti veřejných prostor, zejména v centru města, a zlepšení celkového 

vzhledu města povede ke snížení odlivu obyvatel, kteří by se jinak rozhodli využívat k těmto 

účelům atraktivitu jiných měst. Záměrem je vybudování a rekonstrukce městského centra tak, 

aby působilo jako komplex vzájemně provázaných služeb a veřejných prostranství s cílem co 

nejvíce přispět ke kvalitnímu životu obyvatel města. Obnovená veřejná prostranství v centru 

města by měla zahrnovat nejen rozsáhlejší veřejná prostranství (náměstí, parky apod.),                  

ale komplexním způsobem budou upraveny také menší prostory, které také významným 

způsobem ovlivňují celkový vzhled a atraktivitu města. Všechny tyto prostory pak mohou být 

využívány pro konání různorodých kulturních akcí a pro volnočasové aktivity obyvatel                  

i návštěvníků města. 

Město chce věnovat pozornost také veřejným prostranstvím v obytných zónách, jejichž 

plocha by měla být řešena jako homogenní funkční celek odrážející přirozené potřeby jejich 

obyvatel. V rámci celkové regenerace městského prostředí budou nejen obnovena                       

a revitalizována veřejná prostranství, včetně související infrastruktury,  plochy sídelní zeleně  

a související infrastruktura, ale zároveň budou také budována hřiště pro trávení volného času 

zejména dětí a mladistvých a maminek s dětmi a další plochy veřejné zeleně a bezprostředně 

související infrastruktura určené pro oddech a relaxaci obyvatel města a jeho návštěvníků 

v centru města a dalších jeho částí v závislosti na rozvoji výstavby. 

 V souvislosti s růstem nároků obyvatel na zvyšující se kvalitu a rozsah veřejných 

služeb a očekávané demografické a jiné trendy, je záměrem trvalé rozvíjení a zkvalitňování 

stávající veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti na území města Havířova, aby tato 

infrastruktura a nabízené služby odpovídaly kvalitativním i kvantitativním požadavkům                

a představám obyvatel, kteří ve městě a jeho okolí bydlí, ale také těch, kteří se jej rozhodnou 

navštívit. Tato skutečnost pak bude mít příznivý dopad na kvalitu života, sociální, kulturní              

a ostatní životní podmínky obyvatel města. 

V oblasti sociální péče bude v rámci zvyšování kvality života, zlepšení sociálních 

podmínek a podpory sociální integrace obyvatel a očekávaných demografických a ostatních 

vývojových trendů rozšířena a zkvalitněna stávající infrastruktura sociální péče a její 

vybavení s primární orientací na zvýšení kvality služeb pro seniory a dalších zařízeních 

sociální péče.  Součástí rozvoje infrastruktury sociálních služeb může být i budování nových 

zařízení sociální péče s ohledem na stávající nedostatečnou kapacitu některých druhů těchto 

zařízení a na očekávaný budoucí nárůst poptávky po službách sociální péče vlivem 

demografických změn. V oblasti předcházení sociálního vyloučení se v rámci rozvoje kapacit 

a kvality zařízení pro poskytování služeb sociální integrace předpokládá zapojení partnerů             

a ostatních neziskových subjektů v reakci na specifické potřeby příslušných skupin 
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ohrožených či postižených sociální exkluzí. Zde budou rozšířena stávající zařízení tak,             

aby byly pokryty specifické potřeby skupin osob postižených či ohrožených sociálním 

vyloučením.  

Co se týká školské infrastruktury, není v rámci IPRM ve vazbě na populační vývoj           

v počtu narozených dětí plánováno další přímé rozšiřování kapacity základních škol, pouze 

v rámci některých školských zařízení by mělo dojít k méně rozsáhlým úpravám vedoucích 

zejména k lepšímu a účelnějšímu vybavení. S ohledem na potřebu zlepšení uplatnění 

absolventů škol a slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce a současně 

vzhledem ke skutečnosti, že hlavní význam pro získávání odborné kvalifikace mají zpravidla 

střední školy a učiliště, ale i se zvláštním zřetelem na potřebu vytváření podmínek pro 

efektivní rozvoj vzdělanosti a znalostní ekonomiky, bude rozvoj infrastruktury škol 

a školských zařízení orientován především na vytváření podmínek pro zvyšování kvality 

výuky, zavádění moderních metod a inovativních přístupů zejména s přihlédnutím 

ke specifikům rozšířené výuky jednotlivých základních škol a získávání obecných znalostí           

a dovedností uplatnitelných na trhu práce a v rámci společnosti založené na znalostech. 

V rámci škol a školských zařízení na území města bude rozšířena a zkvalitněna školská 

infrastruktura a její vybavenost, neboť součástí rozvoje školské a vzdělávací infrastruktury 

bude i obnova a výstavba školských sportovních zařízení a hřišť. 

V oblasti kultury dojde realizací aktivit IPRM v první řadě k obnově a technickému 

zhodnocení stávající občanské vybavenosti sloužící kulturním účelům. Bude odstraněn 

nevyhovující technický stav objektů sloužících kultuře a vyžadujících celkovou rekonstrukci, 

jejichž úprava umožní i širší využití pro ekvivalentní účely. Aktivity v této oblasti budou tedy 

rozvíjet a zkvalitňovat různé objekty a prostory spadající svým využitím do oblasti kultury 

v návaznosti na strategické dokumenty města a kulturní a historické tradice typické pro město 

s ohledem na dlouhodobě chybějící vhodné a dostatečně kapacitní prostory městského 

kulturního centra pro pořádání rozsáhlejších kulturních akcí a potřebu vzniku alternativní 

kulturní scény. S ohledem  na tyto skutečnosti chce město vybudovat mimo jiné víceúčelovou 

sportovní halu a sportovně rekreační areál, které mají pokrýt nedostatečnou vybavenost pro 

pořádání sportovních a jiných kulturních akcí v rámci města. Plánované investice v oblasti 

kultury zahrnují také rekonstrukci části budovy Radnice, která bude poté využívána pro účely 

knihovny. 

K růstu kvality života obyvatel na území města povede také rozvoj a obnova stávající 

občanské vybavenosti pro sport, práci s dětmi a mládeží, volnočasové a neformální aktivity 

jako významné součásti celkové veřejné infrastruktury, do nichž se budou vhodným 

způsobem zapojovat další subjekty, zejména z řad neziskových organizací. V této oblasti 

budou vybudována nová sportovní zařízení a hřiště s orientací na rozvoj sportovních aktivit 

mládeže i široké sportovní veřejnosti ve snaze sladit kapacity těchto zařízení ve městě 

s poptávkou na straně výše uvedených skupin. Na území města dále vzniknou zařízení či 

ucelené areály, jejichž využití bude kromě sportovních aktivit zaměřeno také na ostatní 

volnočasové a neformální aktivity s cílem zajistit vznik vhodných podmínek pro relaxaci          

a aktivní využití volného času obyvatel a návštěvníků města s očekávaným pozitivním 

dopadem na prevenci kriminality a sociálně-patologických jevů. Stávající struktura dětských 

hřišť nacházejících se na území města bude obnovena a doplněna novými centrálními hřišti 

v takovém rozsahu, aby dostatečně zajistila jejich rovnoměrné rozložení v zástavbě městské 

aglomerace, optimální dostupnost této infrastruktury určené pro děti a mládež na celém území 

města a současně plně substituovala zrušení některých nevyužívaných a současně technicky 

nevyhovujících hřišť. Stávající infrastruktura sloužící k uspokojování potřeb obyvatel 

v oblastech sportu, volného času, neformálních aktivit a práce s dětmi a mládeží bude navíc 
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obnovena a rozšířena tak, aby byl odstraněn nevyhovující technický stav některých objektů          

a aby tyto objekty svým stavem odpovídaly současným potřebám a nárokům kladeným na 

jejich kvalitu. 

Tento komplexní přístup a ucelený soubor činností a předpokladů pak v konečném 

důsledku povede k  jednomu z hlavních  přirozených cílů rozvoje města, kterým je zvýšení 

kvality života obyvatel a životního prostředí ve městě, vytvoření podmínek pro zájem 

obyvatel a dalších osob o bydlení a život ve městě a současně zajištění potřebného potenciálu 

pro jeho budoucí všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj. Havířov je připraven vyvíjet 

aktivity, jejichž cílem bude postupné vyrovnávání handicapů vzniklých historickým vývojem, 

které způsobily, že město nemá administrativní služby, školství, kulturu, sportovní 

infrastrukturu a instituce na úrovni odpovídající jeho velikosti. Do těchto snah bude patřit               

i podpora image a propagace města a vytváření vztahu občanů k městu. Ačkoliv Havířov bude 

mít i v blízké budoucnosti charakter sídlištního města, bude nutné zajistit běžné obecné služby 

na úrovni obvyklé ve městech podobné velikosti. To se týká zejména úřadů a státem 

garantovaných služeb (zdravotnictví, školství, pošty, telekomunikace). Primárně jsou tyto 

služby potřebné pro vytvoření prostředí, které by lákalo mladé perspektivní obyvatele, 

sekundárně to přispěje i ke zlepšení image města.  

Nejvyšší finančních alokace v rámci IPRM připadá na oblast infrastruktury pro sport. 

Hlavním cílem a záměrem města je  vytvářet  lepší  podmínky  pro rekreační, výkonnostní,          

ale  i vrcholový sport, vytvářet dobré podmínky pro kvalitní život ve městě Havířově včetně 

jeho okrajových městských částí, podporovat  sportování široké veřejnosti s bohatou nabídkou 

sportovních aktivit pro děti a mládež a motivovat všechny občany města Havířova                  

ke sportovnímu vyžití, podporovat výkonnostní sport, zejména mládežnický, podporovat 

systém kvalifikovaného výběru a další výchovu talentovaných sportovců a podporovat 

vrcholový sport. 

K tomu je třeba vytvořit jednotnou a vzájemně provázanou strukturu mezi oblastmi 

masového sportu, mládežnického sportu (tj. sportu na ZŠ, SŠ) a vrcholového sportu; zajistit 

kvalifikovaný výběr a další výchovu talentovaných  sportovců. 

Zásady: 

- zlepšení podmínek pro sportování, zvláště mládeže  

- podpora  obnovy  veřejných  sportovišť, rekreačních  ploch  a veřejného užívání 

školních  sportovišť  

Z  hlediska  územního  plánování  to  znamená  vytvářet  tři  systémové  roviny  

sportovních a rekreačních zařízení: 

- úroveň pohybových aktivit všedního dne, tj. prostory  a  zařízení  v  obydlích a jejich 

okolí, v  obytných  souborech  a  městských  čtvrtích, v  příměstských  přírodních  

územích ( např. v příměstských rekreačních lesích) 

- úroveň  organizovaných  sportovních  aktivit, tj.  základního  vybavení  sídel  spolu   se   

speciálními zařízeními určitých sportovních odvětví  

- úroveň  vrcholového  sportu  s  vysokou   diváckou  atraktivitou, tj. -  velkoplošný 

sportovní areál  nejen celoměstského, ale i regionálního významu  
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3.2. Vize a globální cíl 

Město Havířov chce v horizontu tohoto integrovaného plánu zachovat a posílit svou 

pověst nejpříjemnějšího místa života v jádru ostravské aglomerace, to jest v souměstí Ostrava, 

Havířov, Karviná, Orlová a mezi nimi ležících menších sídel. To vyžaduje důslednou 

humanizaci prostředí města a odstranění urbanistických chyb a nedodělků vzniklých 

v minulosti.  Také je nutno zkvalitnit a posílit všechny služby od zdravotních a sociálních přes 

školství, kulturu a sport po dokonalé služby obchodní a rekreační.  

Zachování a zlepšení dobrého dopravního spojení na Ostravu umožní občanům 

Havířova dobré dojíždění za prací a rovněž využití služeb poskytovaných centrem regionu. 

Pro zlepšení image města a jeho vybavenosti je nutno posilovat jeho nepostačující 

administrativní postavení.  Pro rozvoj pracovních příležitostí pro obyvatele města je nezbytné 

podpořit rozvoj průmyslu, zejména sofistikovaného, nevyžadujícího větší prostory                         

a nezatěžujícího životní prostředí ve městě a rozvoj služeb.  Posílení sociálních služeb zajistí 

plnohodnotný život seniorům a zlepší životní podmínky a možnost opětného včlenění                  

do společnosti pro skupinu sociálně deprimovaných. 

 Rozvoj školství zlepší vzdělanostní strukturu. Rozvoj Havířova musí být provázán 

s rozvojem okolního prostředí a to jak s rozvojem jej obklopujících obcí, tak i s rozvojem 

celého jádra ostravského souměstí. 

Humanizací města, docílenou rozvojem všech druhů služeb, zlepšením vzhledu města            

a životních podmínek obyvatel, spoluprací s okolními obcemi a městy a posílením těch 

stránek města, které byly v minulosti zanedbány, umožnit dosažení globálního cíle rozvoje. 

Na základě předchozí komplexní analýzy ekonomické a sociální situace statutárního 

města Havířova, SWOT analýzy a relevantních strategických a rozboru koncepčních 

dokumentů byl vzhledem k zvolenému tématu IPRM a rozvojové vizi statutárního města 

Havířova zformulován globální cíl Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířova 

„Přitažlivé město Havířov“ na období 2007 -  2013: 

„Vytvořit z Havířova město zajišťující všem generacím občanů kvalitní životní 

podmínky a zároveň město přitažlivé pro mladé kvalifikované lidi. Současně též město 

úspěšně spolupracující s ostatními sídlišti ostravské aglomerace a přinášející svůj podíl 

na zajištění funkcí tohoto souměstí.“  

Jednotlivé rozvojové cíle a dlouhodobé záměry města se komplexním způsobem 

odrážejí v této celkové vizi města a člení se dále do tématických oblastí: 

 statutární město Havířov jako středisko vzdělanosti, výzkumu a inovací, vytvářející 

podmínky pro rozvoj lidských zdrojů a dlouhodobě udržitelný rozvoj města a jeho 

ekonomického, sociálního a lidského potenciálu,   

 statutární město Havířov jako moderní město poskytující podmínky pro kvalitní                     

a plnohodnotný život obyvatel města a regionu se zaměřením na sociální oblast včetně 

sociální integrace specifických skupin, oblast kultury, vzdělávání, zdravý životní styl 

obyvatel a infrastrukturu sportu a volného času, 

 statutární město Havířov jako město využívající svůj přirozený kulturní a historický 

potenciál pro rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu, 

 statutární město Havířov jako plnohodnotné administrativní a správní centrum kraje, 
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 statutární město Havířov jako město s kvalitní dopravní dostupností a rozvinutou 

veřejnou a nemotorovou dopravou s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravního 

provozu, bezbariérové řešení města, kvalitu života a životního prostředí ve městě. 

 

Vize statutárního města Havířov je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města 

Havířova, Programovým prohlášením Rady města Havířova na léta 2007 - 2010 a dalšími 

strategickými dokumenty města. Integrovaný plán rozvoje města, jakožto jednotný 

programový dokument je tvořen z podkladů zahrnujících Národní strategický referenční 

rámec a další národní a regionální strategické dokumenty, na něž vize města navazují. Ten je 

pak hlavním a účelným nástrojem pro ucelený a koncepční rozvoj města, který si na základě 

provedené analýzy socioekonomické situace města, SWOT analýzy a rozboru relevantních  

strategických dokumentů klade za cíl stanovit klíčové a problémové oblasti rozvoje města              

a navrhnout konkrétní strategie dosažení vize rozvoje města prostřednictvím naplňování  

jednotlivých rozvojových priorit, opatření a aktivit. 

Uvedená vize představuje žádoucí cílový stav rozvoje města, kterého má být dosaženo 

realizací zpracovaného IPRM, odstraňováním a eliminací stávajících slabých stránek a hrozeb 

města s využitím všech dostupných příležitostí a zdrojů. Tato vize má tedy posloužit 

k naplnění IPRM zaměřeného na všestranný rozvoj města, regeneraci veřejných prostranství, 

zlepšení občanské vybavenosti, služeb a celkového vzhledu a atraktivity města.  

„V konečném důsledku má pak statutární město Havířov působit jako moderní 

město s kvalitní nabídkou veřejných služeb, poskytující podmínky pro plnohodnotný 

život občanů regionu, se zaměřením na sociální integraci, kulturu, vzdělání a zdravý 

životní styl obyvatel a infrastrukturu sportu a volného času.“ 

 

 

3.3. Strategie IPRM 

Strategie IPRM vychází z provedené analýzy ekonomické a sociální situace statutárního 

města Havířova, analýzy SWOT a strategických a koncepčních dokumentů na úrovni města. 

Kromě toho IPRM bezprostředně navazuje na programové a rozvojové dokumenty 

Moravskoslezského kraje, zejména pak na Program rozvoje Moravskoslezského kraje,                   

a především na Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko. Obecný rámec             

pro rozvoj měst a IPRM vychází na národní úrovni z Národního rozvojového plánu, 

Národního strategického referenčního rámce a Strategických obecných zásad Společenství. 

 

Východiska pro formulaci strategie IPRM 

Obecné principy použité ke stanovení strategie IPRM vycházejí ze zásad uvedených 

v Národním rozvojovém plánu (NRP) a v ostatních relevantních dokumentech politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU:  

- Strategické obecné zásady Společenství, 2007 - 2013 (Brusel, 05-07-2005), KOM 

(2005, 0299) 

- Strategie udržitelného rozvoje (UV ČR č. 1242/08-12-2004)  

- Strategie hospodářského růstu (UV ČR č. 984/ 20-07-2005). 

 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 56 

Tato komplexní rozvojová strategie je zaměřena na stimulaci a maximálně efektivní 

využití přirozeného všestranného potenciálu města s cílem zvýšit kvalitu života a životního 

prostředí ve městě při respektování zásad trvale udržitelného rozvoje, a to jak pro obyvatele  

města, tak i podnikatelské a ostatní subjekty. Role statutárního města Havířova je zaměřena    

na účinnou spolupráci a vytváření partnerství s dalšími institucemi veřejného, soukromého            

a neziskového sektoru.   

Pro formulování strategie IPRM byly použity následující zásady uvedené v NRP            

a následně pak v Národním strategickém referenčním rámci (NSRR): 

- Konkurenceschopnost spojená s modernizačním úsilím EU (Lisabonský proces) 

- Udržitelný rozvoj ve všech jeho dimenzích, tj. ekonomické, sociální                                      

a environmentální 

- Ekonomická soudržnost, tj. snižování výrazných disparit v ekonomické výkonnosti 

mezi členskými státy, mezi regiony a také uvnitř těchto regionů 

- Sociální soudržnost jako další dlouhodobý strategický cíl Politiky soudržnosti zaměřený 

na kvalitu života obyvatel 

- Územní soudržnost usilující o komplexní přístup k rozvoji území, tj. využití 

regionálních center (statutárních měst) jako rozvojových pólů. 

  

Tvorba IPRM a jeho strategie vychází z obecných východisek platných pro zpracování 

rozvojových dokumentů, ale zejména ze skutečných a reálných potřeb města tak, aby bylo 

schopno dosáhnout udržitelné a konkurenceschopné pozice i v evropském prostoru. 

 

V obecné rovině Integrovaný plán rozvoje statutárního města Havířova reflektuje:  

- Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 

- Národní strategický referenční rámec, především v prioritní ose Vyvážený                            

a harmonický rozvoj území ČR. 

 

IPRM se na základě provedené socioekonomické a SWOT analýzy situace statutárního 

města Havířova zaměřuje především na oblasti, které jsou městu nejbližší z hlediska 

svěřených kompetencí (princip subsidiarity), jeho stávající situace a přirozených rozvojových 

potřeb. Nástrojem k dosažení těchto cílů je jednak integrace rozvojových potřeb, která 

současně respektuje oprávněné zájmy města i všech zúčastněných partnerů či jiných subjektů, 

a jednak snaha o dosažení co nejvyšší efektivity využití veřejných prostředků. 

 

Cíle IPRM a strategie k jejich dosažení 

V předchozí subkapitole 3.2. byl formulován globální cíl Integrovaného plánu rozvoje 

statutárního města Havířova „Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti“: 

„Zvýšení kvality života ve městě a všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj 

městského prostředí při současném využití kulturního, historického, hospodářského, 

sociálního a lidského potenciálu statutárního města Havířova jako přirozeného pólu                

a akcelerátoru regionálního růstu.“  
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Z výše uvedeného globálního cíle IPRM vycházejí specifické cíle, jímž odpovídají níže 

uvedené rozvojové priority, které jsou podrobněji rozpracovány v následující kapitole: 

Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti 

- zlepšení kvality života ve městě a podpora jeho růstového potenciálu prostřednictvím 

regenerace a obnovy městských území, prostor a objektů a komplexního rozvoje         

a zkvalitnění občanské vybavenosti v oblasti kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, 

volnočasových a neformálních aktivit s důrazem na revitalizaci a trvalé zachování 

příznivého životního prostředí ve městě. 

 

Globální cíl a specifické cíle IPRM byly stanoveny na základě provedené 

socioekonomické analýzy situace města, rozboru relevantních strategických dokumentů 

a identifikace silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v rámci SWOT analýzy                

v návaznosti na zaměření, specifické rozvojové potřeby a cíle vybraných oblastí vhodných pro 

poskytnutí podpory. Tyto rozvojové oblasti tvoří společně  tématickou oblast Městské 

prostředí, občanská vybavenost a veřejné služby, která zahrnuje regeneraci městského 

prostředí se zaměřením na revitalizaci veřejných prostranství a zelených ploch ve městě                

a výstavbu a rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb široce 

zaměřených do oblastí sociální péče, sociální integrace, školství a vzdělávání, kultury, sportu, 

práce s dětmi a mládeží, volnočasových a neformálních aktivit. Aktivity spadající do těchto 

oblastí vedou k naplňování cílového stavu zvoleného tématu IPRM (podrobně popsán                  

v subkapitole 3.1.2), kterým je „Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské 

vybavenosti“ a který směřuje k řešení prioritní oblasti Přitažlivá města. 

V návaznosti na SWOT analýzu byly jako v zásadě nejvýznamnější slabé stránky 

v jednotlivých oblastech vhodných pro poskytnutí podpory v rámcovém shrnutí za výše 

zmíněné rozvojové oblasti určeny:  

- nepříznivý stav určitých lokalit na území města z hlediska kvality městského 

prostředí a veřejných prostranství (parky, náměstí, veřejná zeleň, sídliště, dětská 

hřiště apod.),  

- nedostatečná kvalita a kapacity občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných 

služeb s ohledem na nárůst nároků obyvatel a další vývojové aspekty a její 

nedostatečný či nepříznivý stav v některých částech města, a to zejména v částech 

města nacházejících se na okraji jeho správního území. 

 

Nepříznivý stav městského prostředí a veřejných prostranství se týká jak centra města, 

tak i ostatních částí města nacházejících se v okrajových částech jeho správního území. 

Nedostatečná kvalita a kvantita veřejné infrastruktury se projevuje ve formě nedostatečných 

kapacit, nevyhovujícího technického stavu a nedostačující kvality vybavení jak v případě 

zařízení veřejných služeb v oblasti sociální péče a integrace, tak i kulturních zařízení                    

či infrastruktury určené pro sportovní, neformální a volnočasové aktivity. Jako 

problematickou je možno vnímat také infrastrukturu a výstupy vzdělávacího systému jako 

jedné ze základních veřejných služeb ve vztahu k potřebám regionálního trhu práce, rozvoji 

znalostní ekonomiky a všeobecné vzdělanosti stejně jako nedostatečné kapacity                         

a vybavenosti veřejné infrastruktury ve školství sloužící pro vzdělávání a integraci zdravotně 

postižených žáků. Těmto skutečnostem již byla věnována pozornost v rámci popisu 

výchozího stavu v rámci charakteristiky vybraného tématu IPRM v subkapitole 3.1. 
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Neřešení těchto identifikovaných slabých stránek by se v budoucnu mohlo projevit 

nezájmem obyvatel a dalších osob o město a o život v něm v důsledku nízké kvality života        

a životního prostředí ve městě či dokonce odchodem některých obyvatel a poklesem zájmu        

a identifikace s městem, což by spolu s rapidním nárůstem osob starších 65 let v Havířově       

a trvalým poklesem přirozeného přírůstku počtu obyvatel mohlo vést k výraznému poklesu 

počtu ekonomicky aktivních obyvatel a prohloubení problémů v ekonomické, sociální                

a dalších oblastech. V budoucnu je také třeba reagovat na očekávané změny demografických 

trendů vedoucích k možné významné disproporci kapacit veřejných služeb v oblastech 

sociálních věcí a vzdělávání a poptávky po nich, prohlubování strukturálního nesouladu 

nabídky a poptávky   na regionálním trhu práce ve vztahu k výstupům a efektivitě 

vzdělávacího systému či k možnosti poklesu kvality života ve městě a nárůstu kriminality            

a negativních společenských jevů vlivem nedostatečné úrovně veřejné infrastruktury sloužící 

ke kulturnímu, sportovnímu a společenskému vyžití obyvatel, práci s děti a mládeží                  

či ostatním neformálním a volnočasovým aktivitám. 

Odstranění těchto slabých stránek a aktivní eliminaci budoucích hrozeb v rámci 

zvoleného tématu je možno zajistit pouze účinnými intervencemi v podobě aktivit 

zaměřených na zvyšování kvality života ve městě a životních podmínek jeho obyvatel formou 

regenerace a zkvalitňování městského prostředí a všestranným rozvojem občanské 

vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb ve všech výše uvedených oblastech,                      

a to v rozsahu stanoveném současnou či v budoucnu objektivně očekávanou disproporcí mezi 

kapacitami a kvalitou této veřejné infrastruktury a poptávkou či požadavky na její kvalitu          

ze strany obyvatel města či dalších osob využívajících této jeho infrastruktury jako 

obslužného centra širokého spádového území.  

Realizaci výše uvedených aktivit ve vzájemné synergii v rámci daných rozvojových 

oblastí lze chápat jako základní pilíře strategie IPRM, jejichž současné uskutečňování je 

nezbytnou podmínkou pro efektivní dosažení výše uvedeného globálního cíle. K naplnění 

specifických cílů výše zmíněných rozvojových oblastí na úrovni jednotlivých priorit IPRM 

pak slouží aktivity tématicky rozdělené do jednotlivých opatření, které jsou podrobněji 

rozpracovány v kapitole 4.  

Priority IPRM, opatření a aktivity zahrnuté do jednotlivých výše zmíněných oblastí jím 

řešeného tématu jsou jedním z klíčových předpokladů naplňování vize statutárního města 

Havířova a vycházejí z konkrétního obsahu a zaměření typů podpory Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (viz subkapitola 3.2. (vize) a subkapitola 

2.1.). Pro realizaci těchto opatření a aktivit tak budou využity finanční prostředky daného 

regionálního operačního programu. 

Nedílnou součástí strategie IPRM a podmínkou efektivního dosažení jeho globálního 

cíle je současné respektování následujících principů a zásad, kterým jsou v tomto dokumentu  

věnovány samostatné kapitoly: 

- horizontální principy (rovné příležitosti a udržitelný rozvoj), 

- princip partnerství v rámci IPRM i jednotlivých projektů.  

S naplňováním výše vedených cílů bude rovněž spojena řada přímých i nepřímých 

socioekonomických efektů, které budou vyvolány realizací příslušných aktivit v rámci IPRM. 

V převážné většině se bude jednat o veřejné projekty či projekty neziskového charakteru 

s významným dopadem do oblastí kvality života obyvatel a životních podmínek ve městě. 

Tím je v zásadě dána výrazná dominance celospolečenských přínosů nad přínosy 

ekonomického charakteru, jejichž význam je v tomto případě sekundární. Převážná část výše 
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zmíněných socioekonomických přínosů je dána již vlastním zaměřením globálního cíle                   

a specifických cílů IPRM, přičemž hlavní přínos a význam aplikace integrovaného přístupu 

k řešení problémů statutárního města Havířova v rámci zvoleného tématu IPRM tkví v již 

zmíněných celospolečenských přínosech a vyvolaných pozitivních, obtížně 

kvantifikovatelných efektech.  

 

Přínosy (pozitivní efekty) 

Přínosy, z výše uvedených efektů, jsou primárně směřovány k občanům statutárního 

města Havířova, jeho návštěvníkům a dalším osobám zahrnujících různé skupiny s často 

specifickými potřebami využívajících občanskou vybavenost a infrastrukturu veřejných 

služeb města, na jejich kvalitu života a životní podmínky je celková implementace 

orientována. V případě občanů města lze za osoby, které budou mít z realizace příslušných 

aktivit prospěch, souhrnně považovat všechny obyvatele města, v jejichž kvalitě života by se 

regenerace městského prostředí a rozvoj veřejné infrastruktury měly odrazit. Dosažení 

odpovídající kvality života a životního prostředí ve městě se zpravidla projevuje v zájmu 

obyvatel o život a bydlení ve městě a jeho atraktivitě pro potenciálně nově příchozí osoby. 

Zároveň nepřímo přispívá     ke zlepšení ekonomické situace města a podpoře jeho růstového 

potenciálu. 

 Jedním z hlavních celospolečenských přínosů dosažených v rámci IPRM bude vlastní 

obnova a regenerace veřejných prostranství a městského prostředí a všestranný rozvoj 

občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb, které se bezprostředně odrazí 

v zájmu, celkovém povědomí a pozitivním vnímání města jako vhodného místa pro bydlení           

a život ze strany obyvatel i dalších osob. Uvědomění si sounáležitosti s městem, v němž 

žijeme, je předpokladem pro jeho vědomou i podvědomou ochranu a podporu ze strany 

obyvatel města i dalších osob, což by se mělo pozitivně odrazit v poklesu lhostejnosti 

k veřejné infrastruktuře (např. při prevenci vandalismu apod.), jeho individuální ochraně           

ze strany každého jedince a větším zájmu o celkové dění ve městě.  

Regenerací veřejných prostranství centra města dojde ke zvýšení atraktivnosti 

městského jádra pro turisty a návštěvníky s předpokládaným nepřímým dopadem na zlepšení 

podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a k současnému navrácení centra města jeho 

původnímu společenskému a kulturnímu využití, což bude efektivně působit proti trendu tzv. 

vylidňování center měst a umožní podporu ekvivalentního využití jeho přirozeného 

potenciálu. Obnova veřejných prostor a veřejné infrastruktury v částech města ležících               

na okraji jeho správního území má spolu s dalšími opatřeními (např. v oblasti dopravy) 

potenciální možnost zabránit možnému odlivu obyvatel z těchto lokalit, k němuž by mohlo 

dojít následkem dalšího poklesu atraktivity těchto území pro jeho obyvatele z hlediska 

požadované kvality života a veřejné infrastruktury. 

Rozvoj a obnova infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit vedou 

k podpoře aktivního trávení volného času mládeže i široké veřejnosti s dopadem na zdravý 

životní styl těchto skupin obyvatel a k prevenci kriminality či k podpoře navazování 

celospolečenských a neformálních vazeb mezi občany s pozitivním dopadem na sociální 

integraci určitých skupin osob ohrožených potencionální sociální exkluzí. V konečném 

důsledku pak tyto aktivity povedou ke zvyšování kvality života obyvatel.  

Zlepšení kvality života obyvatel a životního prostředí ve městě by rovněž mělo 

v dlouhodobém horizontu potenciálně vést ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel města 

s pozitivními dopady na výkonnost lokální ekonomiky a pokles rozsahu nároků                       

na zdravotnickou infrastrukturu a oblast pasivní sociální politiky, které umožní v regionálním 
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či národním měřítku využití části finančních prostředků určených původně na tyto účely, 

ke zvýšení kvality daných či jiných obecně prospěšných oblastí.  

 

Náklady (záporné efekty) 

Výstavba nové a rozšiřování stávající občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných 

služeb na území statutárního města Havířova v budoucnu nutně vyvolá tlak na nárůst 

celkového objemu finančních prostředků, které bude ze strany města či jiných subjektů třeba 

vyčlenit na provoz a údržbu těchto objektů, zařízení a prostor. To může teoreticky vázat 

prostředky, které by jinak mohly být vynaloženy na jiné rozvojové oblasti, jejichž přínos            

pro město a jeho obyvatele by mohl být významnější. V rámci IPRM je budovaná a rozvíjena 

infrastruktura, jejíž potřeba vyplývá z podrobné celkové analýzy situace města a jeho 

obyvatel, jeho rozvojových a jiných potřeb. Lze předpokládat, že i v případě, kdyby tato 

infrastruktura nevznikla, by předpokládané budoucí náklady na provoz této infrastruktury 

musely být vynakládány na nouzové zabezpečení potřeb méně efektivně, než bude jejich 

zabezpečení navrhovanou infrastrukturou. Navíc celospolečenské přínosy plynoucí 

z existence a  provozu těchto zařízení významně převyšují takto vynakládané budoucí 

provozní či obnovovací náklady.  

V důsledku budování nových zařízení veřejné infrastruktury může na území města dojít 

k zastavění veřejných prostranství využívaných jako veřejná zeleň či jiným veřejně 

prospěšným způsobem, což by mohlo částečně snížit objem sídelní zeleně či kvalitu veřejných 

prostor v určité lokalitě. Vzhledem k tomu, že velká část projektů bude realizována formou 

obnovy či technického zhodnocení stávajících, již existujících objektů a prostor, lze 

oprávněně předpokládat, že tento dopad nebude rozsáhlý. Naproti tomu nové parky a areály 

pro sportovní, neformální a volnočasové aktivity budou zpravidla vznikat v místech, kde se 

v současnosti rozkládají zanedbaná či nevhodně využívaná veřejná prostranství. Kromě toho 

dojde v rámci regenerace veřejných prostranství a městského prostředí k výraznému nárůstu 

kvality a rozsahu těchto prostor na celém území města, které budou případné výše zmíněné 

negativní dopady v dostatečné míře či zcela eliminovat. Při všech stavebních pracích bude 

vždy kladen důraz na dodržování zásad ochrany přírody a principů trvale udržitelného 

rozvoje, což umožní zachování a zlepšení stávající kvality životního prostředí ve městě.    

Dalším negativním dopadem, s nímž lze pravděpodobně po přechodnou dobu uvažovat, 

bude určité omezení přístupu pro občany, resp. případné návštěvníky města do některých 

rekonstruovaných objektů či prostor po dobu trvání této jejich rekonstrukce. Po dobu realizace 

stavebních prací je rovněž třeba uvažovat s určitým nepohodlím pro občany města žijící 

v blízkém okolí rekonstruovaných objektů v důsledku nárůstu hlučnosti v souvislosti 

s probíhajícími stavebními pracemi. Tyto potenciální negativní dopady se bude statutární 

město Havířov snažit svým přístupem a zvolenými postupy rekonstrukcí pokud možno 

minimalizovat.  
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4. Popis  priorit, opatření a aktivit IPRM 

 

Na základě předchozí komplexní socioekonomické a SWOT analýzy situace města 

a analýzy strategických a koncepčních dokumentů města a kraje, byly vymezeny problémové 

oblasti, klíčové rozvojové oblasti a s nimi související činnosti vhodné pro poskytnutí podpory 

z prostředků strukturálních fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu 

NUTS II Moravskoslezsko. V souladu s těmito rozvojovými záměry a potřebami, obsahem 

vize a výše uvedenou strategií a postupy realizace IPRM byl zvolen a na základě integrace 

obsahu vize a strategických a koncepčních dokumentů formulován globální cíl  

Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířova  „Regenerace a 

všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti“ na období 2007 - 2013: 

„Zvýšení kvality života ve městě a všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj 

městského prostředí při současném využití kulturního, historického, hospodářského, 

sociálního a lidského potenciálu statutárního města Havířova jako přirozeného pólu             

a akcelerátoru regionálního růstu.“  

V souladu s tímto globálním cílem IPRM a obsahem a strukturou Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, z něhož budou čerpány finanční prostředky 

na realizaci projektů naplňujících tyto rozvojové záměry, byly rozvojové priority a záměry 

statutárního města Havířova zařazeny do níže uvedené rozvojové priority odpovídající cílům 

IPRM: 

 

Priorita  - Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti 

Cílem této priority je zlepšení kvality života ve městě a podpora jeho růstového 

potenciálu prostřednictvím regenerace a obnovy městských území, prostor a objektů                     

a komplexního rozvoje a zkvalitnění občanské vybavenosti v oblasti kultury, sportu, práce 

s dětmi a mládeží, volnočasových a neformálních aktivit s důrazem na revitalizaci a trvalé 

zachování příznivého životního prostředí ve městě. Tato priorita se zaměřuje na naplňování 

cíle (prioritní oblasti) Přitažlivá města. 

Priorita a všechny aktivity města budou financovány z finančních prostředků 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.  

 

Návaznosti na regionální operační program a další strategické dokumenty  

Nejvýznamnějším východiskem pro stanovení strategie IPRM jsou principy, zásady, 

oblasti a typy podpory uvedené v Regionálním operačním programu NUTS II 

Moravskoslezsko , z nichž IPRM bezprostředně vychází.  

 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 62 

4.1. Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti 

Výchozí stav a charakteristika priority 

Statutární město Havířov, jako jedno ze sídel ostravské aglomerace, kterou představuje 

souměstí Ostravy, Havířova, Karviné, Orlové a mezi nimi ležících menších sídel, slouží 

zejména jako sídelní město s nedostatečnou nabídkou pracovních míst. Město proto 

zachovává dobré dopravní spojení na Ostravu, kam většina jeho obyvatel za prací dojíždí. 

Město i přes svou velikost neodpovídá požadavkům na zaměstnanost, městskou infrastrukturu 

a administrativní význam tak, jak by bylo žádoucí. 

Vysoký počet obyvatel města se odráží v nárůstu požadavků na adekvátní rozvoj 

celkové městské infrastruktury a zlepšení občanské vybavenosti města s cílem zvýšit kvalitu 

života a životního prostředí ve městě. Tyto zvýšené nároky jsou na město kladeny jak 

v oblasti dopravní infrastruktury či v ekonomické a sociální oblasti, dále pak také v oblasti 

kultury, sportu, ochrany životního prostředí, infrastruktury pro volný čas a neformální aktivity 

či pro práci s dětmi a mládeží a na ostatní občanskou vybavenost. 

Významná část území města vyžaduje celkovou obnovu či revitalizaci částí města            

a vytváření tak veřejných ploch pro trávení volného času a neformálních aktivit, ale také 

prostranství umožňující pořádání různých kulturních akcí. Převážnou část takto upravovaných 

prostranství budou představovat parky, náměstí, plochy veřejné zeleně a chodníky. Tyto 

rekonstrukce a opravy by se měly věnovat nejen samotnému jádru města, ale také jeho 

okrajovým částem s cílem zajistit také obyvatelům žijícím na periferii města optimální 

podmínky pro život a zvyšování životní úrovně těchto obyvatel, aby tak nedocházelo k jejich 

odlivu stěhováním do jiných měst. 

Nedostatečná zabezpečení území občanskou vybaveností a veřejnými plochami                    

pro volnočasové aktivity vyplývá nejen z jejich kapacitního nedostatku, ale také z důvodu 

zastaralosti a nevyhovujícího stavu stávající občanské vybavenosti, rostoucích požadavků 

obyvatel s ohledem na demografické, sociální, ekonomické a další vývojové trendy.               

Do budoucna je tedy nutností posílit většinu oblastí občanské vybavenosti s cílem zajistit 

odpovídající rozsah a kvalitu veřejné infrastruktury a tím i kvalitu života obyvatel města. 

Rozvojové záměry stanovené v rámci této priority by se měly do budoucna přímo i nepřímo 

odrazit v kvalitě života obyvatel města a dalších osob, které využívají tuto veřejnou 

infrastrukturu a občanskou vybavenost města Havířov, a současně podporovat zkvalitňování 

dalších podmínek pro podporu jeho růstového potenciálu a všestranný a dlouhodobě 

udržitelný rozvoj města.  

 

Cíl priority 

Zlepšení kvality života ve městě a podpora jeho růstového potenciálu prostřednictvím 

regenerace a obnovy městských území, prostor a objektů a komplexního rozvoje a zkvalitnění 

občanské vybavenosti v oblasti kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, volnočasových             

a neformálních aktivit s důrazem na revitalizaci a trvalé zachování příznivého životního 

prostředí ve městě. 
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Strategické cíle priority:  

 zvýšení kvality života ve městě, 

 regenerace a obnova městských území, prostor a objektů se zaměřením na jádro města         

i  okrajové oblasti jeho správního území,  

 rozvoj a zkvalitnění občanské vybavenosti v oblasti kultury, sportu, práce s dětmi          

a mládeží a zařízení pro volnočasové a neformální aktivity.    

 

Opatření 1.1 – Regenerace městského prostředí a revitalizace veřejných 

prostranství  

Charakteristika opatření:  

Regenerace městského prostředí města bude zahrnovat revitalizaci a regeneraci četných 

veřejných prostranství nacházejících se ve špatném technickém stavu. Veřejná prostranství           

na území statutárního města zahrnují náměstí, řadu parků, ostatní plochy veřejné zeleně            

a městská území nacházející se především v okrajových oblastech správního území 

statutárního města Havířova. Tyto oblasti, z důvodu absence rozsáhlejších investic                    

a zajišťování často jen nezbytně nutné údržby v minulých obdobích a z důvodu přirozeného 

růstu nároků na kvalitu bydlení, života a životního prostředí ve městě, vyžadují v současné 

době celkovou obnovu a oživení.  

Části města ležící při okraji jeho správního území jsou ve většině případů 

charakteristické jak relativně malým počtem obyvatel, tak nedostatečnou kvalitou veřejných 

prostranství a infrastruktury. Zlepšení daného stavu by mělo zabránit možnému poklesu počtu 

obyvatel těchto částí města hrozícímu v důsledku jejich nižší atraktivity jako místa                 

pro bydlení a život z hlediska veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti. 

Cílem regenerace a oživení městských území a revitalizace veřejných prostranství je 

v první řadě zlepšení kvality života obyvatel a městského prostředí s ohledem na podporu 

jeho růstového potenciálu. Toto opatření se zaměřuje na naplňování cílů v prioritní oblasti 

Přitažlivá města.  

Cíl zvýšení kvality života obyvatel a městského prostředí bude dosažen prostřednictvím 

regenerace a obnovy městských území a veřejných prostranství, prostor či objektů. 

Výsledkem příslušných aktivit bude rozsáhlá regenerace veřejných prostranství v centru 

města, včetně úpravy menších prostor, které ale rovněž významným způsobem ovlivňují 

celkový vzhled jádra města. Dále budou revitalizována veřejná prostranství na panelových              

a ostatních sídlištích, jejichž plocha bude řešena jako homogenní funkční celek odrážející 

přirozené potřeby jejich obyvatel, a veřejná prostranství v částech města nacházejících se 

v okrajových oblastech správního území statutárního města Havířova. V rámci celkové 

regenerace městského prostředí budou obnovena a revitalizována stávající veřejná 

prostranství (zejména náměstí a parky), plochy sídelní zeleně a související infrastruktura. 
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Aktivity: 

1.1.1 Regenerace lokalit typu brownfields pro veřejné služby  

Regenerace objektů na území města, které zůstaly nevyužívané v důsledku působení průmyslu 

či jiných aktivit, kdy je žádoucí obnovení těchto ploch pro veřejné služby. 

1.1.2 Revitalizace ostatních veřejných prostranství 

Regenerace a revitalizace veřejných prostranství mimo území centra města  zahrnující ostatní 

veřejná prostranství včetně související infrastruktury v řešeném území se zaměřením na části 

města ležící na okraji jeho správního území.  

 

Prioritní oblast dle Metodického pokynu MMR: Přitažlivá města 

 

Zdroj financování opatření: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 

                                     

Oprávnění žadatelé: statutární město Havířov  

  

Časový plán realizace opatření: 2009 - 2013 

 

Celkový objem finančních prostředků: 155 000 000 CZK – 6 090 373 EUR 

 

Předpokládaný harmonogram čerpání finančních prostředků 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 
EUR 

982 318,27 0 2 357 563,85 1 375 245,58 1 375 245,58 

CZK 

25 000 000 0 60 000 000 35 000 000 35 000 000 
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Monitorovací indikátory opatření 

 Číslo 

Kód 

národ. 

číselníku 

Název indikátoru Jednotka 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

stav 

Konečný 

stav 
Zdroj 

1.01.01 51 15 31 

Počet podpořených projektů na 

rozvoj vybraných měst 

 

projekt počet 0 4 MMH 

2.01.00 65 11 00 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve 

městech celkem 

užitná plocha m
2
 0 1.968 MMH 

2.01.01 65 11 02 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných  objektů pro 

služby  OVS 

užitná plocha m
2
 0 1.968 

 

MMH 

2.01.03 65 01 01 

Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území  ve 

městech 

užitná plocha ha 0 6 MMH 

2.01.03 --- 

Počet objektů 

s modernizovaným vybavením 

a zařízením 

projekt počet 0 1 MMH 

3.01.00 52 01 00 
Počet nově vytvořených 

pracovních míst celkem 
pracovní místo počet 0 3 MMH 

3.01.01 52 01 01 
Počet nově vytvořených 

pracovních míst – muži 
pracovní místo počet 0 1 MMH 

3.01.01 52 01 02 
Počet nově vytvořených 

pracovních míst – ženy 
pracovní místo počet 0 2 MMH 

3.01.03 --- Počet zapojených partnerů partner počet 0 2 MMH 

3.01.04 --- 

Počet podpořených 

neziskových organizací v rámci 

projektů pro rozvoj měst 

NNO počet 0 1 MMH 
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Opatření 1.2 – Všestranný rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury v oblasti 

kultury, sportu a volnočasových aktivit 

Charakteristika opatření:  

Občanská vybavenost statutárního města Havířova v současnosti zahrnuje různé oblasti 

lidské činnosti a z převážné části odpovídá ekvivalentním potřebám stávajícího počtu                   

a struktuře jeho obyvatelstva stejně jako pracovní, administrativní a obslužné funkci, kterou 

statutární město Havířov v rámci regionu plní. Konkrétně v oblasti kultury, sportu, práce 

s dětmi a mládeží a ostatní infrastruktury zaměřené na volný čas a neformální aktivity je 

v Havířově současná občanská vybavenost zajištěna řadou institucí a objektů, mezi které 

v kulturní oblasti patří například kina, kulturní sály, sportovní haly a obdobná zařízení. Řada 

objektů sloužících kulturním, sportovním, volnočasovým a souvisejícím účelům se 

v současnosti nachází v nevyhovujícím či zhoršeném technickém stavu a jejich kapacita               

či vybavení již také často neodpovídá současným nárokům kladeným na tyto oblasti. 

Vzhledem k očekávaným trendům v hospodářské, sociální, demografické a dalších 

oblastech se v návaznosti na tento anticipovaný budoucí vývoj jeví jako nutné posilovat              

a nadále zvyšovat rozsah a kvalitu veškeré občanské vybavenosti a zajistit tak i v budoucnu 

odpovídající kapacity a úroveň této veřejné infrastruktury.  

Cílem všestranného rozvoje občanské vybavenosti zahrnující oblasti kultury, sportu, 

práce s dětmi a mládeží, volnočasových a ostatních neformálních aktivit je koncepčně 

a efektivně zvyšovat kvalitu života obyvatel města a dalších osob využívajících tuto 

infrastrukturu a podporovat dlouhodobě udržitelný rozvoj města Havířova a jeho území. Toto 

opatření se zaměřuje na naplňování cílů v prioritní oblasti Přitažlivá města. 

Tento cíl bude na území města naplňován prostřednictvím rozvoje a obnovy stávající 

občanské vybavenosti pro sport, práci s dětmi a mládeží, volnočasové a neformální aktivity 

jako významné součásti celkové veřejné infrastruktury, do něhož budou ekvivalentním 

způsobem zapojeny relevantní subjekty zejména z řad neziskových organizací. V této oblasti 

budou budována nová zařízení a areály s orientací na rozvoj sportovních aktivit mládeže                

i široké sportovní veřejnosti a volnočasové a neformální aktivity obyvatel města s ohledem       

na stávající nedostatečné kapacity. Dále bude obnovena a rozšířena současná struktura 

dětských hřišť na území města a zároveň bude obnovena a rozvíjena ostatní stávající 

infrastruktura v řešených oblastech kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, volnočasových            

a ostatních neformálních aktivit nacházející se v nevyhovujícím technickém stavu nebo u níž 

je třeba zvýšit její kvalitu. 
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Aktivity: 

1.2.1 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro sport  

Výstavba a technické zhodnocení občanské vybavenosti sloužící sportovním účelům 

zaměřeným na uspokojování  sportovních potřeb obyvatel města.  

1.2.2 
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží, 

kulturu a další volnočasové aktivity 

Výstavba a technické zhodnocení ostatní infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží, občanské 

vybavenosti pro volnočasové a neformální aktivity. 

 

Prioritní oblast dle Metodického pokynu MMR: Přitažlivá města 

 

Zdroj financování opatření: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 

 

Oprávnění žadatelé: statutární město Havířov  

 

Časový plán realizace opatření: 2009 - 2010 

 

Celkový objem finančních prostředků: 233 236 000 CZK – 9 164 479 EUR 

 

Předpokládaný harmonogram čerpání finančních prostředků 

2009 2010 2011 2012 2013 
EUR 

4 322 200,39 4 842 278,98 0 0 0 

CZK 

110 000 000 123 236 000 0 0 0 
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Monitorovací indikátory opatření 

 Číslo 

Kód 

národ. 

číselníku 

Název indikátoru Jednotka 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 

stav 

Konečný 

stav 
Zdroj 

1.02.01 51 15 31 

Počet podpořených projektů na 

rozvoj vybraných měst  

 

projekt počet 0 3 MMH 

2.01.01 65 01 01 

Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území  ve 

městech  

užitná plocha ha 0 0,3 

 

MMH 

 65 11 00 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve 

městech  

Užitná plocha m
2
 0 3 189,96 MMH 

 65 11 04 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů 

zájmové a volnočasové povahy  

Užitná ploch m
2
 0 3 189,96 MMH 

2.01.02 65.12.01 

Plocha nově vybudovaných 

objektů pro zájmové a 

volnočasové aktivity  

užitná plocha m
2
 0 1 496 

 

MMH 

2.01.03 --- 

Počet objektů 

s modernizovaným vybavením 

a zařízením 

projekt počet 0 2 

 

MMH 

3.01.00 52 01 00 
Počet nově vytvořených 

pracovních míst celkem 
pracovní místo počet 0 2 

 

MMH 

3.01.01 52 01 01 
Počet nově vytvořených 

pracovních míst – muži 
pracovní místo počet  0 1 

 

MMH 

3.01.01 52 01 02 
Počet nově vytvořených 

pracovních míst – ženy 
pracovní místo počet 0 1 

 

MMH 

3.01.03 --- Počet zapojených partnerů partner počet 0 4 
 

MMH 

3.01.04 --- 

Počet podpořených 

neziskových organizací v rámci 

projektů pro rozvoj měst 

NNO počet 0 3 

 

MMH 
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4.2. Popis aktivit a projektových záměrů IPRM 

Nedílnou součástí IPRM je rovněž soubor konkrétních vzájemně obsahově a časově 

provázaných aktivit zahrnujících jednotlivé projektové záměry, které mají být formou 

individuálních projektů realizovány na území statutárního města Havířova v programovacím 

období 2007 - 2013. Zdrojem financování těchto aktivit, resp. jednotlivých projektů, budou 

v příslušném poměru spolufinancování jednak vlastní zdroje města Havířova a jednak 

finanční prostředky poskytované ze strukturálních fondů EU, konkrétně z alokace 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko a dále prostředky státního 

rozpočtu.  

Jednotlivé projekty (resp. projektové záměry) přispívají vzájemnou interakcí k plnění 

globálního a specifických cílů IPRM a jsou systematicky členěny do jednotlivých aktivit,       

do nichž věcně náleží, a které svým uspořádáním bezprostředně navazují na strukturu priority 

a obou opatření. Popis jednotlivých aktivit a podrobné tabulky obsahující jednotlivé 

projektové záměry a jejich nezbytnou základní specifikaci jsou obsahem přílohy č. 1.  

Na aktivity IPRM směřující k naplňování jeho globálního a specifických cílů na úrovni 

IPRM jako celku a jeho jednotlivých priorit navazují také projektové záměry, které mohou 

být financovány z prostředků ostatních (tématických) operačních programů a jejichž 

potřebnost byla rámcově či konkrétně identifikována v rámci provedené socioekonomické               

a SWOT analýzy. Tyto projektové záměry spadající svým zaměřením do ostatních operačních 

programů, nejsou sice přímo součástí intervencí IPRM, ale svým obsahem a cíli navazují na 

aktivity IPRM a jejich realizace přispívá k naplňování vize a cílů IPRM, neboť tato vzájemná 

provázanost umožňuje další podporu a multiplikaci pozitivních efektů plynoucích z realizace 

aktivit IPRM.  

 

1.1.1 Regenerace lokalit typu brownfields pro veřejné služby 

Aktivita je zaměřena na regeneraci a revitalizaci objektů a území, které lze považovat   

za brownfields, a které chátrají v důsledku jejich nevyužívání. V rámci aktivity mohou být 

podpořeny projekty zaměřené na regeneraci a revitalizaci těchto objektů nebo lokalit pro 

občanskou vybavenost nebo jinou infrastrukturu, pro jiné kulturní, sportovní nebo 

volnočasové aktivity. 

 

1.1.2 Revitalizace ostatních veřejných prostranství 

Části města ležící při okraji jeho správního území jsou ve většině případů 

charakteristické jak relativně malým počtem obyvatel, tak nedostatečnou kvalitou veřejných 

prostranství a infrastruktury. Zlepšení daného stavu by mělo zabránit možnému poklesu počtu 

obyvatel těchto částí města, který hrozí v důsledku jejich nižší atraktivity, jako míst pro 

bydlení a život z hlediska veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti. 

 

1.2.1 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro sport 

V této oblasti budou budována nová zařízení a areály s orientací na rozvoj sportovních 

aktivit mládeže i široké sportovní veřejnosti a volnočasové a neformální aktivity obyvatel 

města s ohledem na stávající nedostatečné kapacity. 
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1.2.2 Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží, 

kulturu a další volnočasové aktivity 

Aktivita zahrnuje modernizace, stavební úpravy, příp. výstavbu kulturních                            

a multifunkčních zařízení, regeneraci nebo revitalizaci území pro volnočasové aktivity, 

komunitní práci, práci s dětmi a mládeží s cílem aktivního využívání volného času s využitím 

pro místní obyvatele. 

 

Seznam projektových záměrů zařazených do jednotlivých aktivit 

 

Název projektového záměru Aktivita 

IPRM 

Rok 

zahájení 

realizace 

Rozpočet 

v tis. Kč 

Rekonstrukce části křídla G na knihovnu 1.1.1 2011 60 000 

Regenerace náměstí U Severky 1.1.2 2009 25 000 

Regenerace náměstí Nad Terasou 1.1.2 2012 35 000 

Náměstí T.G.Masaryka 1.1.2 2013 35 000 

Sportovní hala Žákovská 1.2.1 2009 110 000 

Kino Centrum Havířov 1.2.2 2009 108 236 

Rekonstrukce chodníku v Parku Lučina podél 

ulice Na Nábřeží na stezku pro in-line a 

cyklisty 

1.2.2 2010 15 000 

 

Rekonstrukce části křídla G budovy Radnice na knihovnu 

Křídlo „G“ se v současné době nachází jako jediné, které nemá ze správního centra 

využití a je prázdné a nevyužívané po vystěhování okresního soudu. Objekt je nevyužívaný           

a vzhledem k jeho stavu ho lze považovat za brownfield. Jde o samostatný 3 podlažní objekt, 

po jehož regeneraci bude sloužit pro občanskou vybavenost, konkrétně pro Městskou 

knihovnu Havířov. Zpracovaná studie prokázala možnost uspokojivého umístění provozů 

knihovny. Součástí projektu je knihovna pro děti, klubovna, čítárna, knihovna pro dospělé, 

víceúčelový sál pro hudební a literární vystoupení, oddělení hudby a umění včetně sociálního 

a provozního zázemí.  

 

Regenerace náměstí u Severky 

Současný stav náměstí je nevyhovující. Je nutná jeho revitalizace urbanisticko-

architektonického prostoru včetně zeleně, městského mobiliáře a veřejného osvětlení. Řešené 

území bylo rámcově vymezeno ve zpracované studii. Severka byla navržena jako centrum 

občanské vybavenosti malého obytného souboru v blízkosti chráněné historizující zástavby 

jádra a centra Havířova. Náměstí je řešeno s centrální dispozicí s umístěním vodního prvku – 

fontány. Cílem je oživit a zvýraznit prostor novou úpravou jako pobídku pro intenzivnější 

využití. Vzhledem k předpokládanému vývoji využití (více relaxačně zábavných aktivit) byla 

opuštěna myšlenka větších dlážděných ploch typu klasického náměstí. Návrh využije 

stávajících kvalit parkového prostředí vyzvednutím charakteristických rysů lokality, 

zprůhledněním prostoru, doplněním ústředního motivu a jasných přístupových cest, 

doplněním příležitostí pro různorodější využití venkovního prostoru. 
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Regenerace náměstí Nad Terasou 

Území Nad Terasou je součástí jednoho ze dvou obvodových center města – centra 

Permon. Sídlištní zástavba tu pokračovala od počátku 60. let minulého století výstavbou V. - 

VIII. etapy východním směrem od centra. Lokalita byla postupně v dalších letech doplňována 

občanskou vybaveností. Záměrem je upravit zdevastovanou plochu náměstí, která od svého 

vzniku nebyla upravována. Protože řešené území obvodového centra je již stabilizováno, 

nebude doplňováno stavbami, ale pouze úpravami ploch a architektonických detailů. Dalším 

požadavkem na řešené území bylo taktéž zřízení parkovacích míst. Úpravy náměstí se týkají 

vnějšího vzhledu a oprav místních komunikací a chodníků. Ve vnitrobloku je navrženo dětské 

hřiště obsahující lanovou sestavu, pergoly, žardiniéry atd. Projekt řeší estetické zlepšení 

náměstí instalováním bodově osvětlené kašny z kamenných bloků včetně laviček a dalších 

prvků městského mobiliáře.  

 

Náměstí T. G. Masaryka 

Cílem projektu je rekonstrukce náměstí, které bylo vybudováno v počátku 2. poloviny 

minulého století, a které bude doplněno o moderní prvky a upraveno pro možné využití                    

i k relaxačním a odpočinkovým účelům. V projektu je navrženo komplexní řešení revitalizace 

veřejného prostranství náměstí jako zóny lokálního centra pro základní i vyšší občanskou 

vybavenost. Projekt obsahuje obměnu městské zeleně, řešení centrálních ploch pro pěší, návrh 

ploch rozptylových, shromažďovacích a odpočinkových. Současně je řešen v návrhu projektu 

městský mobiliář – lavičky, informační a orientační tabule, stojany na kola, ochranné 

konstrukce pro stromy apod. Vzhledem k návrhu vyloučení dopravy z prostoru náměstí, lze     

v tomto prostoru umístit plnohodnotné dětské hřiště. Spojením dětského hřiště s navrhovaným 

vodním prvkem - kašnou a novým návrhem zeleně bude vytvořen přiměřeně velký prostor    

pro klidové a odpočinkové centrum, který bude doplněn o vhodnou občanskou vybavenost.  

 

Sportovní hala Žákovská 

Stavba sportovní haly se skládá z hlavního bloku víceúčelové tělocvičny a obvodových 

přízemních přístavek. K projektu je zpracováno komplexní stavebně technické řešení.            

Na stavbu jsou již vydána veškerá potřebná povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení). 

Celkové rozměry tělocvičny jsou 46,2 x 32,4 m. Světlá výška je 9,3 m. Projekt řeší využití 

haly pro basketbal, floorbal, házenou a další míčové sporty a zároveň ucelené vybavení haly 

tribunou pro 364 diváků, šatnami, sociálním zázemím atd. Sportovní hala bude určena               

pro potřeby veřejnosti a také, vzhledem k umístění v areálu ZŠ, bude využívána pro potřeby 

školy.  

 

Kino Centrum Havířov 

Tento projekt spočívá v celkové rekonstrukci stávajícího objektu kina Centrum Havířov 

na multikino 1. kategorie. Objekt dále bude sloužit dominantně jako kino. Namísto stávajících 

prostor šatny apod. bude kinokavárna, malý sál a galerie v rámci foyer ponechávají se 

pronajímatelné jednotky stávajících nájemců (knihkupectví, bufet, audio). 

Prostor třetí pronajímatelné jednotky je řešen pouze dispozičně a dle konkrétního 

nájemce bude toto samostatnou stavbou a není předmětem projektu. Přemístěním předávací 

stanice v suterénu se uvolní prostor pro polyfunkční klub. V rámci obnovy fyzické struktury 

se provede celkové zateplení a taktéž výměna střešních plášťů. S ohledem na nové funkce            
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a stávající normové zákonné požadavky se změní v celém rozsahu technické vybavení (vzt, 

klimatizace, elektro, osvětlení, ústřední vytápění…atd.). Umístění požadovaných aktivit 

vyvolalo potřebu rozšíření objektu o trakt minutkové kuchyně a trakt skladu prodejních 

stánků.  

 

Rekonstrukce chodníku v Parku Lučina podél ulice Na Nábřeží na stezku pro inline            

a cyklisty 

Rekonstrukce části chodníku, který bude osvětlen a vybaven novým městským 

mobiliářem a podél něhož bude zvýšena estetická úroveň parku a kvalitnější užívání parku 

občany města. Část chodníku, která je předmětem projektu bude určena pro cyklisty, in-line 

dráhu pro kolečkové bruslení a další sportovní využití. Podél této cesty budou vystavěny 

biketrialové komponenty, které budou veřejnosti sloužit k rekreačnímu sportu. Součástí 

projektu je vybudování sjezdovky s vlekem pro zimní sporty dětí na přilehlém svahu 

situovaném směrem k řece Lučině včetně stavby sociálního zázemí a vybavenosti                      

pro veřejnost. Celé upravované území je částí parku a může být také používáno veřejností 

k odpočinku a relaxaci. 

 

 

5. Očekávané výstupy a výsledky IPRM 

 

Očekávané výstupy a výsledky IPRM byly přiřazeny k jednotlivým opatřením již                

v předchozí kapitole a jsou kvantifikovány v podobě monitorovacích indikátorů. 

Monitorovací indikátory slouží jako jeden ze základních nástrojů pro empiricky podloženou 

evaluaci efektivnosti a účinnosti jednotlivých opatření IPRM (popř. aktivit) a tvoří ucelený a 

vzájemně logicky provázaný strukturovaný systém vybraných ukazatelů, které je možno 

vhodnými způsoby sledovat a ověřovat.  

Zvolené monitorovací indikátory vycházejí z kvantifikovaných indikátorů Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, které jsou platné pro jeho příslušné oblasti 

podpory a uvedeny v prováděcím dokumentu, z nichž mohou být čerpány finanční prostředky 

na aktivity a projekty realizované tímto tématickým IPRM s tématem „Přitažlivé město 

Havířov“. V rámci této kapitoly se zaměřujeme na jejich popis a způsob a periodicitu měření. 

V předchozí kapitole byl vzhledem k projektovým záměrům města prezentován zdroj 

z dokumentů Magistrátu města Havířova. 
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Monitorovací indikátory opatření 1.1 a jejich popis a měření 

Kód 

národ. 

číselní

ku 

Název indikátoru, 

cílový stav 
Popis, aktivita 

 

 

Měření 

51 15 

31 

Počet podpořených 

projektů na rozvoj 

vybraných měst  

- celkem projektů 

v opatření 4 

V rámci aktivity 1.1.1 je plánováno 

podpoření 1 projektu zaměřeného 

na rozvoj města vycházejícího ze 

záměru regenerace nevyužívaného 

objektu pro potřeby knihovny. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

Druhá aktivita 1.1.2 je zaměřena na 

regeneraci a revitalizaci území 

a budou v ní realizovány 3 projekty 

zaměřené na úpravu a regeneraci 

náměstí. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

65 11 

00 

Plocha 

regenerovaných a 

revitalizovaných 

objektů ve městě 

celkem – cílový stav 

1968 m
2
 

Monitorovací indikátor se týká 

užitné plochy nevyužívaného 

objektu v rámci aktivity 1.1.1, 

celkem bude cílový stav 

regenerované plochy objektů 1968 

m
2
. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

65 11 

02 

Plocha 

regenerovaných a 

revitalizovaných 

objektů pro služby 

OVS – cílový stav  

1968 m
2
 

Podnikatelský záměr v rámci 

aktivity 1.1.1 bude realizován 

v rámci OVS pro potřeby městské 

knihovny 1968 m
2
. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

65 01 

01 

Plocha 

regenerovaného a 

revitalizovaného 

území ve městech – 

cílový stav 6 ha 

Indikátor v cílovém stavu 6 ha 

zajišťuje a obsahuje všechny 

projekty v rámci aktivity 1.1.2,  

kterými dojde k rekonstrukci 3  

náměstí. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

--- 

Počet objektů 

s modernizovaným 

vybavením a 

zařízením – cílový 

stav 1 objekt 

Indikátor obsahuje číslo 1, tzn. 

regenerovaný nevyužívaný správní 

objekt – budova G – jehož 

přestavba zajistí prostory městské 

knihovně a budou tak zde zajištěny 

veřejné služby.  

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

52 01 

00 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

celkem - cílový stav 

3 pracovní místa 

Vzhledem k tomu, že město bude 

provozovat nové prostory v rámci 

aktivity 1.1.1, plánuje vytvoření 2 

pracovních míst a to především pro 

potřeby provozu knihovny. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. Z důvodu následné údržby 

především revitalizovaného území 

je plánovaná hodnota indikátoru u 

aktivity 1.1.2 – cílový stav 1. 

52 01 

01 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst – 

muži - cílový stav 1 

Vytvoření pracovního místa u mužů 

se předpokládá v aktivitě 1.1.2 pro 

údržbu náměstí. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 
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52 01 

02 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst – 

ženy – cílový stav 2 

Pro potřeby provozu budovy G a 

knihovny se předpokládá vytvoření 

2 pracovních míst u žen v aktivitě 

1.1.1. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

---- 

Počet zapojených 

partnerů – cílový 

stav 2 

V rámci aktivity 1.1.1 dochází 

k zapojení klíčového partnera pro 

provoz budovy a to příspěvkové 

organizace Městská knihovny 

Havířov. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 
V rámci aktivity 1.1.2 je důležité 

partnerství s technickými službami, 

které budou zajišťovat udržování 

revitalizovaných ploch. 

---- 

Počet podpořených 

organizací v rámci 

projektů pro rozvoj 

měst – cílový stav 1 

Podpořenou organizací v rámci 

aktivity 1.1.1 je příspěvková 

organizace Městská knihovna 

Havířov. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

 

Monitorovací indikátory opatření 1.2 a jejich popis a měření 

Kód 

národ. 

číselní

ku 

Název indikátoru, 

cílový stav 
Popis, aktivita 

 

 

Měření 

51 15 

31 

Počet podpořených 

projektů na rozvoj 

vybraných měst  

- celkem projektů 

v opatření 3 

V rámci aktivity 1.2.1 je plánováno 

podpoření 1 projektu na výstavbu 

nového objektu pro sport. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

Druhá aktivita 1.2.2 je zaměřena na 

infrastrukturu pro ostatní 

volnočasové aktivity a zde se 

předpokládá realizace 2 záměrů, 

z nichž 1 bude na rekonstrukci Kina 

Centrum a druhý na rekonstrukci 

chodníku na ul. Nábřeží pro 

cyklistiku, kolečkové brusle a 

biketrial. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

65 01 

01 

Plocha 

regenerovaného a 

revitalizovaného 

území ve městech – 

cílový stav 0,3 ha 

Indikátor v cílovém stavu 0,3 ha 

zajišťuje a obsahuje projekt v rámci 

aktivity 1.2.2, ve kterém se jedná o 

revitalizaci území, které bude 

využito pro volnočasové aktivity 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

65 11 

00 

Plocha 

regenerovaných a 

revitalizovaných 

objektů ve městě 

celkem – cílový stav 

3 189,96 m
2
 

Monitorovací indikátor se týká 

užitné plochy regenerovaného 

objektu kina v rámci aktivity 1.2.2, 

celkem bude cílový stav 

regenerované plochy objektu 

3189,96 m
2
. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 
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65 11 

04  

 

Plocha 

regenerovaných a 

revitalizovaných 

objektů 

zájmové a 

volnočasové povahy 

– cílový stav 

3189,96 m
2
 

Projektový záměr v rámci aktivity 

1.2.2 bude realizován pro zájmové a 

volnočasové aktivity, konkrétně pro 

potřeby multikina.   

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

65 12 

01 

Plocha nově 

vybudovaných 

objektů pro zájmové 

a volnočasové 

aktivity- cílový stav 

1496 m
2
 

V rámci aktivity 1.2.1 bude 

vybudován jeden nový objekt pro 

sportovní aktivity a to sportovní 

hala Žákovská. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

--- 

Počet objektů 

s modernizovaným 

vybavením a 

zařízením – cílový 

stav 2 objekty 

V rámci aktivity 1.2.1 dojde 

k výstavbě sportovní haly pro 

veřejnost využívána k míčovým a 

dalším sportům. 

V rámci aktivity 1.2.2 bude 

rekonstruován současný objekt Kina 

Centrum na multikino. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

52 01 

00 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst 

celkem - cílový stav 

2 pracovní místa 

Vzhledem k tomu, že město bude 

provozovat novou budovu  v rámci 

aktivity 1.2.1, plánuje vytvoření 2 

pracovních míst a to především pro 

potřeby provozu sportovní haly. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

52 01 

01 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst – 

muži - cílový stav 1 

V aktivitě 1.2.1 se předpokládá 

vytvoření 1 pracovního místa pro  

muže. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

52 01 

02 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst – 

ženy – cílový stav 1 

Při údržbě je plánováno 1 pracovní 

místo – ženy. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

---- 

Počet zapojených 

partnerů – cílový 

stav 4 

V rámci aktivity 1.2.1 dochází 

k zapojení klíčového partnera pro 

provoz budov a areálů a to 

příspěvkové organizace Správa 

sportovních a rekreačních zařízení 

Havířov a taktéž dalších partnerů, 

kteří se zároveň mohou podílet na 

využívání prostor i na údržbě a 

mohou být i cílovými skupinami. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

V rámci aktivity 1.2.2 je důležité 

partnerství s Technickými službami 

Havířov a.s., které budou zajišťovat 

řádný provoz hřiště pro biketrial a 

dalšími organizacemi, které mohou 

být zároveň i cílovou skupinou. 
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---- 

Počet podpořených 

organizací v rámci 

projektů pro rozvoj 

měst – cílový stav 3 

Podpořenými neziskovými 

organizacemi v rámci obou aktivit 

budou spolky a sdružení, které se 

budou podílet na využívání i na 

provozu jednotlivých zařízení. 

Měření bude probíhat formou 

monitorovacího hlášení a 

monitorovacích zpráv k IPRM i 

k dílčím projektům, periodicita 

měření je nastavena čtvrtletně 

z monitorovacího systému. 

 

 

6. Finanční a časový harmonogram 

K úspěšné realizaci a naplnění globálního a specifických cílů Integrovaného plánu 

rozvoje statutárního města Havířova je třeba mít zajištěny ekvivalentní finanční zdroje. 

Implementace IPRM bude v souladu s pravidly ROP financována prostředky plynoucími 

z více zdrojů, a to finančními prostředky strukturálních fondů EU (Evropský fond 

regionálního rozvoje - ERDF), národními zdroji plynoucími ze státního či krajského rozpočtu 

a vlastními zdroji statutárního města Havířova.  

Předpokládané financování IPRM je nastaveno dle navržených modelů projektového 

financování strukturálních fondů, konkrétně dle pravidel ROP a pravidel veřejné podpory. 

Cílem této kapitoly je rozdělení disponibilních finančních zdrojů do jednotlivých let 

programovacího období v návaznosti na plánovanou realizaci jednotlivých projektů 

zařazených do IPRM (tj. časový harmonogram) a zajištění prostředků na spolufinancování             

a pro řešení případně vzniklých disproporcí.  

 

Obecná struktura spolufinancování projektů v rámci IPRM (dle Prováděcího dokumentu ROP) 

Příjemci v rámci IPRM 

(ROP) 

Z celkových veřejných zdrojů Veřejné 

zdroje 

celkem 

Vlastní 

zdroje 

Max. 

výše 

dotace 

Oblast 

podpory 

ROP ERDF 
státní 

rozpočet 
kraj 

vlastní 

zdroje 

Statutární město 

Havířov 
72,71 % - - 27,29 % 100 % - 72,71 % 3.1 

 

6.1. Finanční zdroje EU 

Finanční harmonogram i výše IPRM vychází z výzvy z opatření 3.1 jehož globálním 

cílem je všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu            

s potřebami jejich udržitelného rozvoje, a který stanovuje finanční alokaci na tuto výzvu                

ve výši 116 599 458 EUR, z čehož vychází hrubým přepočtem na jedno statutární město přes 

500 mil. Kč. Finanční alokace na aktivity je stanovena v souhrnné výši 388 236 tis. Kč.              

Pro čerpání z ROP NUTS 2 Moravskoslezsko alokována částka 282 274 400,- Kč.  

 

6.2. Vlastní zdroje statutárního města Havířova 

Dle výše uvedené struktury financování IPRM a dle prováděcího dokumentu, bude činit 

vlastní spolufinancování k jednotlivým projektům městem Havířov částku 105 961 600,- Kč, 

přičemž město musí být připraveno finanční prostředky zajistit. Vzhledem k hospodaření              
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a zadlužení města, které je uvedeno v kapitole 2. IPRM, je k tomuto statutární město Havířov 

připraveno a vzhledem k rozpočtu města nebude toto činit komplikace. Přesto však musí 

město být schopno financovat celé dílčí projektové záměry a k tomuto předpokládá spolupráci 

s vybraným bankovním ústavem. 

 

6.3. Časový harmonogram IPRM 

Časový harmonogram je důležitým nástrojem pro organizaci, řízení a kontrolu realizace 

IPRM jako celku i na úrovni jeho jednotlivých aktivit, jejichž vzájemná provázanost je  

podmínkou dosažení synergického efektu výstupů a výsledků projektů zařazených do IPRM. 

Vzhledem k přípravám operačních programů v rámci plánovacího období 2007 – 2013                  

a schvalování Národního strategického referenčního rámce, dochází ke zpracování IPRM až 

v roce 2008 a vzhledem ke schvalovacímu procesu a přípravě dílčích projektů, které budou 

následně předkládány Úřadu regionální rady NUTS 2 Moravskoslezsko, bude realizace IPRM 

probíhat v letech 2008 – 2013 a takto budou i alokovány finanční prostředky. Časový                  

i finanční harmonogram je uveden v tabulce na závěr kapitoly 6. s rozdělením na jednotlivé 

opatření, aktivity i projektové záměry.  

 

6.4. Finanční harmonogram IPRM 

Finanční harmonogram je obdobně jako časový harmonogram významným a efektivním 

nástrojem řízení a kontroly implementace IPRM, a to především z hlediska plánování 

finančních toků a zajištění potřebných zdrojů financování, zejména pak vlastních zdrojů 

statutárního města Havířova jako garanta a realizátora IPRM.  

Finanční harmonogram, jako instrument finančního řízení IPRM, vychází z plánované 

alokace IPRM na jednotlivá opatření, která je dána předpokládaným objemem možných 

projektových záměrů, charakterem rámcových rozvojových záměrů a oblastí zahrnutých         

do obsahu příslušného opatření a jejich poměrným významem z hlediska dosahování cílů 

IPRM a maximálního využití jejich synergického efektu. Současně také zohledňuje jednotlivé 

indikativní alokace na aktivity, které byly stanoveny s ohledem na jednotlivé projekty 

(resp. projektové záměry), jejichž realizace povede k naplňování daných aktivit a zároveň 

s ohledem na předpokládané dílčí výstupy a výsledky, kterých má být realizací dané aktivity      

a v ní zahrnutých projektů dosaženo. 

Při stanovování plánovaných finančních objemů jednotlivých aktivit IPRM se tedy 

vycházelo z předpokládaných nákladů jednotlivých projektových záměrů, jejichž realizace  

v rámci IPRM se předpokládá, a které svým obsahem a zaměřením spadají do dané aktivity          

a   z priorit jednotlivých projektů, rámcových rozvojových záměrů a aktivit v rámci 

strategických dokumentů města a jejich potřebnost vyplývající z výsledků předchozích 

analýz. Náklady      na realizaci těchto jednotlivých projektových záměrů byly stanoveny             

na základě již zpracovaných projektových dokumentací a technických studií, v případech,  

kdy tyto podklady nejsou k dispozici, byl pro určení nákladů daných projektů použit 

kvalifikovaný odhad Odboru investiční výstavby MMH podle výše a struktury srovnatelných 

investičních nákladů a platných ceníků stavebních, projektových a inženýrských prací.  

V návaznosti na plánovanou výši celkového objemu finančních prostředků IPRM              

při zohlednění průběhu výše uvedeného indikativního časového plánu realizace jednotlivých 
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aktivit se, zřetelem na předpokládané objemy nákladů jednotlivých projektových záměrů či 

rámcových rozvojových záměrů zařazených do IPRM, výše zmíněné alokace a skutečnosti 

byly určeny rozpočty čerpání finančních prostředků IPRM v jednotlivých letech realizace 

IPRM a v jeho jednotlivých opatřeních (resp. aktivitách) zohledňující strukturu financování 

IPRM v souladu s pravidly ROP, které jsou obsahem níže uvedených tabulek. 

 

 

Opatření Aktivita Projektový záměr Začátek 

realizace 

Konec 

realizace 

Rozpočet 

v tis. Kč 

1.1 1.1.1 Rekonstrukce části 

křídla G na knihovnu 
1/2011 12/2011 60000 

1.1 1.1.2 Regenerace náměstí U 

Severky 
3/2009 10/2009 25000 

1.1 1.1.2 Regenerace náměstí 

Nad Terasou 
4/2012 11/2012 35000 

1.1 1.1.2 Náměstí T.G.Masaryka 1/2013 12/2013 35000 

1.2 1.2.1 Sportovní hala 

Žákovská 
2/2009 2/2010 110000 

1.2 1.2.2 Kino Centrum Havířov 4/2009 12/2010 108236 

1.2 1.2.2 Rekonstrukce chodníku 

v Parku Lučina podél 

ulice Na Nábřeží 

5/2010 10/2010 15000 

 

 

Projekty v tabulce jsou uváděny v pořadí jako ve výše uvedené tabulce: 

 Dotace v tis. Kč Spolufinancování města v tis. Kč 

Projekt/rok 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

1    51210,0     8790,0   

2 21337,5     3662,5     

3    29872,5     5127,5  

4     29872,5     5127,5 

5 46942,5 46942,5    8057,5 8057,5    

6  6000,0 37294,4    9000,0 55941,6    

7   12802,5     2197,5    

Celkem 74280,0 97039,4 51210,0 29872,5 29872,5 20720,0 66196,6 8790,0 5127,5 5127,5 
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7. Principy partnerství v rámci IPRM 

 

Partnerství na úrovni tvorby a implementace IPRM zahrnuje přípravu, provádění, 

sledování a hodnocení IPRM a projektů do něho zahrnutých. Předkladatel IPRM by měl 

v ideálním případě zapojit každého relevantního partnera v různých projektových fázích         

ve lhůtě stanovené pro každou fázi.  

Se zapojením partnerských subjektů se v rámci IPRM počítá jak na úrovni jednotlivých 

projektů především v provozní fázi, tak i v rámci řídících struktur IPRM. Členy Řídícího 

výboru IPRM jsou zástupci nejvýznamnějších partnerů z řad veřejné správy a to vedoucí 

všech hlavních odborů Magistrátu města Havířova, zástupci všech politických stran, 

samosprávy a taktéž zástupce za nestátní neziskové organizace, konkrétně Církevní středisko 

volného času sv. Jana Boska, Haškova 1, Havířov-Město. K oslovení partnerů využilo město 

Havířov jak internetových stránek, tak výzvu veřejnosti na zapojení se do přípravy i následné 

realizace IPRM.  

Na výběru projektů určených k zařazení do IPRM se partnerské organizace podílí 

především prostřednictvím svého hlasujícího zástupce v Řídícím výboru IPRM, který je mimo 

jiné oprávněn projednávat začlenění jednotlivých projektů do IPRM. V rámci procesu výběru 

projektů se může k předloženému projektovému záměru vyjádřit také veřejnost, která byla 

vyzvána k veřejnému projednání a někteří zástupci veřejnosti se tohoto projednání taktéž 

zúčastnili. 

V souladu s principem partnerství byl nastaven celý proces přípravy a tvorby IPRM 

i předkládání a výběru jednotlivých projektů usilujících o zařazení do IPRM. Při výběru 

tématu IPRM postupovalo statutární město Havířov v souladu s Vademekem vydaným 

Úřadem regionální rady NUTS 2 Moravskoslezsko pro přípravu IPRM sice bez přímé účasti 

sociálních partnerů, neboť vlastní výběr tématu byl  primárně proveden na základě 

socioekonomické a SWOT analýzy města, analýzy příslušných programových a strategických 

dokumentů na národní, regionální a místní úrovni a jejich objektivního vyhodnocení,                  

ale relevantní partneři byli zpravidla vždy zapojeni již do přípravy a sestavení strategických           

a koncepčních materiálů zpracovaných především na úrovni města, což přeneseně umožňuje 

dostatečné zohlednění rozvojových potřeb a přístupů těchto věcně příslušných partnerů                  

a integrovaný přístup k řešení problematiky dané rozvojové oblasti. 

 Projekty ostatních subjektů (mimo projekty statutárního města Havířov a jím 

zřizovaných organizací) byly předloženy v rámci veřejné výzvy k předkládání projektových 

záměrů do IPRM, která nediskriminačním a transparentním způsobem poskytla všem 

subjektům možnost zapojit se se svým projektovým záměrem do IPRM. Tyto projekty 

projednal Řídící výbor IPRM na svém jednání 20.5.2008, ale bohužel většina projektů buď 

neodpovídala tématu IPRM, nebo finanční alokace projektů byla mimo možnosti financování 

z IPRM, nebo nebyly jasně definovány výstupy projektů. 

 Na realizaci systému partnerství a zajištění integrovaného přístupu k implementaci 

IPRM úzce navazuje také způsob komunikace a možné zapojení veřejnosti do procesů 

přípravy a realizace IPRM. Pro co největší zapojení občanů do přípravy IPRM byly 

podniknuty následující kroky. 

 V únorových  Radničních listech byli občané informováni o účelu IPRM a krocích 

města podniknutých  pro jeho vytvoření. Současně byla vyhlášena anketa, jejímž účelem bylo 

poskytnout občanům možnost podat návrhy na témata IPRM a rovněž návrhy na členy 
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Řídícího výboru IPRM. Dne 15. února 2008 anketa skončila. Přišlo 6 odpovědí na anketních 

lístcích, které ale obsahovaly pouze návrhy na projekty a některé i návrhy na členy Řídícího 

výboru IPRM. Kromě toho oddělení VVSR kontaktovalo zástupce Církevního střediska 

mládeže sv. Jana Bosca a zástupce podniku Semag, s.r.o. Veřejnost nepodala žádné návrhy 

týkající se témat IPRM, návrhy na členy Řídícího výboru IPRM byly projednány radou města 

a na jejich základě byl Řídící výbor IPRM jmenován.  

 Začátkem května 2008 byla zveřejněna na úřední desce, vyvěšených letácích                      

a na internetových stránkách města výzva občanům, aby na přiložených formulářích předložili 

své návrhy na projekty pro IPRM. Součástí výzvy byla i pozvánka na veřejné projednání. 

Předložené návrhy byly projednány na zasedání Řídícího výboru IPRM dne 20.5.2008. 

Současně s návrhy projektů předloženými na výzvu byly projednány i návrhy na akce pro 

IPRM předložené v rámci únorové ankety. Kromě toho své návrhy podalo město. 

Z předložených návrhů byly vybrány projekty vhodné pro realizaci v IPRM. Toto jednání 

Řídícího výboru IPRM schválilo i priority a opatření IPRM. O jednání Řídícího výboru IPRM 

a jeho usneseních byli občané informováni na internetových stránkách města.  

 Dne 29. května 2008 se konalo veřejné projednání vybraných projektů, priorit                  

a opatření. K žádné z projednávaných věcí nebyly připomínky. Kromě toho byly návrhy 

IPRM projednány také v odborných komisích rady města.  

Pravidelná publicita v průběhu všech fází implementace IPRM je zajišťována 

prostřednictvím manažera IPRM, přičemž konečnou odpovědnost za informování veřejnosti 

má zastupitelstvo města. Toto informování veřejnosti je zabezpečováno formou internetových 

stránek statutárního města Havířova, kde bude věnována IPRM samostatná sekce, 

uveřejněním relevantních informací v havířovských Radničních listech, které jsou zdarma 

distribuovány do všech havířovských domácností a formou tiskových zpráv poskytovaných  

regionálním periodikům.   

 

 

 

8. Implementační struktura a postup řízení IPRM 

 

Implementace představuje souhrnné označení celého procesu uskutečňování projektu, 

který zahrnuje aktivity a postupy v rámci kompletního projektového cyklu, kterými jsou 

zpracování projektového záměru, příprava, plánování, vlastní realizace projektu, ale také 

průběžné sledování a hodnocení výsledků projektu.  

Optimální nastavení implementační struktury a postupů v rámci IPRM je předpokladem 

efektivní realizace a naplňování jeho jednotlivých priorit, opatření a aktivit na území 

statutárního města Havířova. Nezbytnou součástí této kapitoly je rovněž stanovení potřeb 

lidských zdrojů, vazeb odpovědnosti, kontroly, spolupráce a informačních toků mezi 

jednotlivými články implementační struktury IPRM.  
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8.1. Stávající lidské zdroje a zkušenosti statutárního města 

Havířova s realizací projektů ze strukturálních fondů EU 

 

Statutární město Havířov je v programovacím období 2007 - 2013 připraveno plnit 

svými stávajícími kapacitami klíčovou úlohu při využívání finančních prostředků                         

ze strukturálních fondů EU a podporovat rozvoj území Havířova jako významného města 

regionu v oblasti přípravy, realizace a spolufinancování rozvojových projektů vedoucích  

k naplňování globálního a specifických cílů IPRM.   

Projektovému dotačnímu řízení se věnuje na Magistrátu města Havířova samostatné 

Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje města, aby se bylo možno co největší měrou 

podílet na zapojení města do získávání finančních zdrojů z dotačních programů. Jedním 

z hlavních úkolů tohoto oddělení je vyhledávání dotačních příležitostí a ve spolupráci 

s odbornými odděleními příprava žádostí o dotace. Ačkoli se v současné době problematikou 

dotací a strategie zabývají  4 pracovníci oddělení, na dotace je specializován vedoucí oddělení 

a  jeden pracovník. Ostatní mají hlavní zaměření na jiné oblasti. Toto oddělení převzalo svou 

náplň z odboru územního rozvoje, kde se přímo dotacím věnovali 2 pracovníci. Toto oddělení 

ve spolupráci s dalšími odbory a odděleními realizovalo v minulých třech letech úspěšně tyto 

projekty, které byly ovšem z jiných dotačních prostředků než ze strukturálních fondů EU. 

 

ROK 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

název akce dotační titul stupeň rozpracovanosti předepsaný termín plánovaný termín pož.suma

 "ul.Tesařská" Podpora výstavby nájemních přiznána dotace 25,3 mil Kč 11.3.2005

bytů - MMR ČR odevzdány komplet. mat. na limitku 11.3.2005      odevzdáno 25,3 mil.

  "ŠJ Gorkého" SR - Všeobecná pokladní přiznána dotace 12,5 mil. Kč

správa, MF limitka doručena, finance se čerpají 30.6.2005  červen 2005 12,5 mil.

publikace Havířov Podpora lokálních kulturních  duben 2005

 50. let tradic - MK ČR přiznána dotace 40 tis. Kč 30.9.2005 odevzdáno 80 tis.

Šumbark II.etapa Podpora regenerace panelových obdržena limitka 21.10.2005 22.3.2005

Prodlouž.Akátová sídlišť - MMR ČR přiznána dotace 5 mil Kč 25.3.2005 odevzdáno 6,0 mil.

Bezpečnostní MV - prevence kriminality přiznána dotace 146 tis. Kč

stojany na kola OŠK, finance se čerpají III.05 III.05 146 tis

Beze strachu na MV - prevence kriminality přiznána dotace 45 tis. Kč

škole i na ulici OŠK, finance se čerpají V.05 V.05 65,4 tis.

Posil. právního MV - prevence kriminality přiznána dotace 42 tis. Kč

vědomí mládeže OŠK, finance se čerpají V.05 V.05 80 tis.

Energetický audit ČEA - Program na podporu úspor obdržena limitka

škol energie a využití obnovit. zdrojů přiznána dotace 32 tis. Kč VI.05 VI.05 32 tis.

Kryty CO SR - správce MV ČR limitka obdržena 

přiznána dotace 200 tis. II.05 II.05 200 tis.
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ROK 2006 

 

 

ROK 2007 

 

 

 

8.2. Implementační struktura IPRM 

Navrhovaná implementační struktura IPRM vymezuje organizační zajištění a závazné 

postupy uplatňované v rámci přípravy, realizace a následné udržitelnosti dílčích projektů               

a stanovuje věcnou příslušnost jednotlivých subjektů za naplňování stanovených cílů 

v průběhu celého projektového cyklu tak, aby byla zajištěna efektivní implementace IPRM 

jako celku i všech dílčích projektů do něj zařazených. 

Implementační struktura zahrnuje jednak na úrovni IPRM (resp. jeho priorit) orgány, 

které se označují jako řídící struktury IPRM a kterými jsou na straně města jeho volené 

orgány města (zastupitelstvo a rada města), Řídící výbor IPRM a případně podřízené pracovní 

název akce dotační titul stupeň rozpracovanosti vyhlášený termín termín odevzdání pož.suma

Podpora výstavby nájemních přiznána dotace 25,3 mil Kč

 "ul.Tesařská" bytů - MMR ČR akce ukončena, ZVA odesláno 11.března 2005 11.března 2005 25,3 mil.

Šumbark II Regenerace panelových sídlišť přiznána dotace 4 mil. Kč

Jedlová MMR ČR akce ukončena, ZVA odesláno 31.ledna 2006 27.ledna 2006 5 mil.

Křižovatka pod Zvýšení bezpeč. dopravy a zpříst. přiznána dotace 4,038 mil. Kč

Blud. kopcem osobám s omez.        SFDI akce ukončena, ZVA odesláno 30.března 2006 30.března 2006 4,038 mil

podpora IT pro přiznána dotace 240 tis. Kč

IS RŽP MPO ČR počítače dodány 2. května 2006 19. května 2006 240 tis

Azylanti-dotace MV ČR prostřednictvím přiznána dotace 450 tis. Kč

na rozvoj obce KÚ MSK akce ukončena, ZVA odesláno 4. července 2006 450 tis.

Sanace domu na SFRB přiznána dotace 2,816 mil.Kč

ul. 17.listopadu oprava panelových vad akce ukončena, ZVA odesláno od 1.dubna 2006 5.června 2006 2,816 mil.

Kamerový systém MV ČR  

doplnění a rozšíř. Program partnerství OŠK - přiznána dotace 181 tis.Kč 10.ledna 2006 9.ledna 2006 181 tis.

SR - Všeobecná pokladní přiznána dotace 33 mil. Kč

SSmH Mánesova správa, MF + MPSV akce ukončena, ZVA odesláno 25 mil.

Suma obdržených finančních prostředků 57,475 mil.

název akce dotační titul stupeň rozpracovanosti vyhlášený termín termín odevzdání pož.suma

ZŠ Frýdecká FM EHP/Norsko

modernizace Ministersvo financí ČR podklady pro žádost odevzdány 26.října 2006 19. října 2006 7,725 mil.

Domov důchodců MPSV-rozvoj a obnova materiál. 

v Havířově tech. zákl. soc. péče a služeb dotace nepřiznána 15.března 2006 15. března 2006 109,65 mil.

Šumbark II Regenerace panelových sídlišť přiznána dotace 56 mil. Kč

Obytný blok 24 MMR ČR akce zrealizována 30.března 2007 29. března 2007 6,4 mil.

PD Moravskoslezský kraj

odkanalizování PD v oblasti ŽP a zeměďelství dotace nepřiznána 23.února 2007 20.února 2007 2 mil.

Hasičská zbroj. SR ČR přiznána dotace ze SR ČR 5 mil. Kč

Životice (Ministerstvo vnitra ČR) akce se realizuje 5.mil.

Asistenční služba Síť soc. integrace 2005

Ha-Šumbark SROP dotace schválena, probíhá realizace 29. září 2006 24. září 2006 2,49 mil.

Zhotov. přechodu Moravskoslezský kraj

HA Životice DSH_6 dotace nepřiznána 28.února 2007 20. února 2007 1 mil.

ZŠ Gen. Svobody SR ČR přiznána dotace ze SR ČR 4,5 mil. Kč

úprava hřiště (Ministerstvo financí ČR) akce zrealizována 30.listopadu 2006 4,5 mil.

ZŠ Gen. Svobody SR ČR přiznána dotace ze SR ČR 1,5 mil. Kč

regulace topení (Ministerstvo financí ČR) akce zrealizována 30.listopadu 2006 1,5 mil.

Zámek-bezbar. MMR-Podpora rozvoje SZ Čech a 

pokoj a klimat. Moravskoslezského kraje dotace nepřiznána 30.března 2007 29. března 2007 2,645 mil.

SR - Všeobecná pokladní přiznána dotace 33 mil. Kč

SSmH Mánesova správa, MF akce ukončena,ZVA duben 2007 25 mil.

Bydlení krajanů Účelové neinvestiční prostředky přiznána dotace 480 000 kč

Kazachstán Ministerstvo vnitra ČR akce zrealizována 480 tis.
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skupiny a na straně poskytovatele Výbor regionální rady NUTS 2 Moravskoslezsko a  Úřad 

regionální rady NUTS 2 Moravskoslezsko, a jednak projektové týmy jednotlivých projektů 

IPRM, které zajišťují jejich přípravu, realizaci a udržitelnost.   

Zastupitelstvo města Havířova  má odpovědnost za dosažení a udržitelnost 

konečných výsledků IPRM a informování veřejnosti, plní roli konečného schvalovatele 

v procesu přípravy a realizace IPRM, přičemž vykonává níže uvedené činnosti:  

- schvaluje IPRM, jeho podstatné změny (resp. aktualizace) a schvaluje související 

rozvojové dokumenty včetně jejich změn a aktualizací, 

- schvaluje výběr projektových záměrů předkládaných do IPRM na základě doporučení 

Řídícího výboru IPRM a RMH, 

- schvaluje kritéria pro hodnocení a výběr projektových záměrů podaných v rámci 

veřejné výzvy k předkládání projektů, 

- schvaluje pravidelné roční monitorovací zprávy a závěrečnou monitorovací zprávu 

o postupu realizace IPRM předkládané ŘO ROP (resp. ÚRR) a pravidelné pololetní 

souhrnné zprávy o realizaci IPRM. 

 

Rada města Havířova jmenuje na základě návrhu Řídícího výboru IPRM předsedu 

řídícího výboru, manažera IPRM a členy řídícího výboru a na základě doporučení vedoucího 

Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje Magistrátu města Havířova jmenuje                

pro každý projekt projektového manažera a další členy projektového týmu těchto projektů. 

Dále rada města vykonává tyto činnosti: 

- schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů do IPRM,  

- určuje a schvaluje složení Řídícího výboru IPRM a jeho statut, 

- schvaluje jiné změny než změny podstatné, jejichž schvalování je vyhrazeno 

zastupitelstvu a dává je na vědomí zastupitelstvu, 

- schvaluje pravidelné čtvrtletní souhrnné zprávy o realizaci IPRM a dává je na vědomí 

zastupitelstvu. 

 

Klíčovou roli v rámci implementační struktury IPRM plní Řídící výbor IPRM, který 

je tvořen vedením města, vedoucími Odboru územního rozvoje města, Ekonomického odboru 

a  zástupci veřejnosti a partnerů (popř. dalších vybraných organizací). Členem  řídícího 

výboru bez hlasovacího práva je zástupce Úřadu regionální rady a zpracovatel IPRM. V čele 

řídícího výboru stojí předseda zvolený řídícím výborem z řad členů vedení města schválený 

radou města.  

Řídící výbor IPRM je za výkon svých činností odpovědný orgánům města, 

tj. Zastupitelstvu města Havířova a Radě města Havířova. Jeho jednání se řídí Statutem 

Řídícího výboru IPRM a jednacím řádem. Mezi úkoly řídícího výboru patří především: 

1. Volí předsedu a schvaluje jednací řád  řídícího výboru  (dále jen ŘV). 

2. Schvaluje složení pracovních skupin a jejich členy na základě doporučení 

manažera IPRM, schvaluje změny ve složení pracovních skupin. 

3. Informuje radu města o činnosti pracovních skupin, rozhoduje o zapracování 

připomínek vzešlých z jednání rady města. 

4. Posuzuje závěry veřejných projednání a předkládá je radě města k projednání. 

5. Schvaluje výběr dílčích projektů a předkládá je radě města ke schválení. 

6. Schvaluje monitorovací zprávy podepsané statutárním zástupcem města                       

a závěrečnou monitorovací zprávu pro ÚRR a město. 
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7. Schvaluje konečnou koncepci IPRM a předává ji ke schválení radě                             

a zastupitelstvu města. 

8. Posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá 

ke schválení radě města. 

9. Předseda ŘV informuje radu města a ÚRR o procesu výběru a schvalování dílčích 

projektů. 

 

Složení řídícího výboru bylo Radou města po delegaci pravomoci ze strany 

Zastupitelstva města Havířova zvoleno takto: 

Ing. Eduard Heczko, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Bc. Zdeněk Fikáček, komise pro strategický rozvoj 

Ing. Mgr. Jindřich Honěk, Církevní středisko sv. Jana Boska 

Ing. Petr Špok, Hnutí pro Havířov 

Ing. Radoslav Basel, vedoucí odboru investiční výstavby 

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 

Ing. Bohumil Andrýsek, vedoucí ekonomického odboru 

Ing. Ladislav Nedorost, vedoucí oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje 

Ing. Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí 

Ing. Vladan Almáš, manažer IPRM 

Ing. Michaela Macháčová, Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

Bc. Michal Vrba, EUNICE CONSULTING a. s., zástupce zpracovatele IPRM  

 

Na návrh Řídícího výboru IPRM je radou města jmenován manažer IPRM (Ing. Vladan 

Almáš), který je z výkonu svých činností odpovědný řídícímu výboru a radě města. Manažer 

IPRM má odpovědnost  za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM            

a řízení rizik IPRM. Je kontaktní osobou pro komunikaci s ÚRR a vykonává následující 

činnosti:   

- účast na jednání Řídícího výboru IPRM a administrativní zajištění jeho jednání, 

- plnění úkolů vzešlých z jednání Řídícího výboru IPRM, 

- koordinace činnosti případných pracovních skupin jednotlivých priorit IPRM 

prostřednictvím manažerů pracovních skupin, 

- zajištění veřejného projednání IPRM a realizace výzev k předkládání projektových 

záměrů do IPRM včetně zajištění potřebných dodatečných informací pro posouzení 

projektů v rámci jejich výběru, 

- zajištění publicity IPRM a informování veřejnosti o průběhu realizace IPRM, 

- příprava a předkládání návrhů na změny IPRM (včetně aktualizací) vzešlé ze strany 

k tomu oprávněných orgánů implementační struktury,  

- příprava a zpracování monitorovacích zpráv (roční a závěrečné monitorovací zprávy)             

o postupu realizace IPRM předkládaných ŘO ROP (resp. ÚRR) na základě podkladů 

předaných pracovními skupinami jednotlivých priorit IPRM a projektovými manažery  

a jejich předložení řídícímu výboru,  

- příprava a zpracování souhrnných (příp. ostatních) zpráv o postupu realizace IPRM           

pro radu města (čtvrtletně) a zastupitelstvo města (pololetně) na základě podkladů 

předaných pracovními skupinami jednotlivých priorit IPRM a jednotlivými 

projektovými manažery a jejich předložení řídícímu výboru, 

- příprava a zpracování ročního vyhodnocení a aktualizace analýzy rizik IPRM a jejich 

předložení řídícímu výboru, řízení rizik ve spolupráci s pracovními skupinami.  
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8.3. Postupy implementace IPRM 

Celkový proces implementace IPRM na úrovni statutárního města Havířova zahrnuje 

základní níže uvedené činnosti, které jsou podrobněji popsány v následující tabulce: 

- Příprava a vytvoření IPRM 

- Realizace IPRM  

- Monitorování, kontrola a evaluace procesu implementace IPRM (včetně řízení rizik 

IPRM) 

- Změny a aktualizace IPRM (včetně zpětné vazby) 

- Udržitelnost výsledků IPRM. 

 

Na základě vize statutárního města Havířova byly příslušnými orgány města vytyčeny 

globální a specifické cíle rozvoje Havířova jako významného města Moravskoslezského kraje 

s druhým největším počtem obyvatel.  

Návrh Integrovaného plánu rozvoje města byl zpracován Oddělením vnějších vztahů           

a strategického rozvoje MMH a externí poradenskou firmou EUNICE CONSULTING a.s.. 

V budoucnu bude příprava návrhů změn zajišťována manažerem IPRM ve spolupráci 

s Oddělením vnějších vztahů a strategického rozvoje, Ekonomickým odborem a ostatními 

věcně příslušnými odbory Magistrátu města Havířova. Sestavování tohoto klíčového 

rozvojového dokumentu vychází ze záměrů, připomínek a požadavků jak odborných útvarů, 

tak vedení města, jeho volených orgánů.  

Do přípravy a aktualizace IPRM se dále mohou zapojit potenciální partnerské 

organizace či další instituce a osoby veřejného života a občanské společnosti, a to především 

formou předložení projektových záměrů, resp. podnětů do veřejné výzvy k předkládání 

projektových záměrů do IPRM či formou veřejného projednání IPRM s širokou veřejností. 

Zástupce partnerů a veřejnosti je taktéž členem řídícího výboru. 

Návrhy změn a aktualizací schváleného IPRM mohou prostřednictvím manažera IPRM, 

kromě výše zmíněných volených orgánů města a jeho vedení, podávat po svém zřízení také 

Řídící výbor IPRM či jeho jednotliví členové a Komise RMH pro strategický rozvoj města 

podává své návrhy na jednání Řídícího výboru IPRM prostřednictvím svého předsedy jako 

člena řídícího výboru a také jednotlivé odborné útvary Magistrátu města Havířova podávají 

tyto návrhy prostřednictvím primátora či věcně příslušného náměstka primátora jako člena 

řídícího výboru.   

Návrh IPRM byl projednán a schválen Radou města Havířova dne 11.6.08 usnesením 

č.j. 2221/30/08 a Zastupitelstvem města Havířova dne 23.6.2008 usnesením 509/10/ZM/08 

Aktualizace IPRM je formou změny IPRM a slouží především k aktualizaci a doplnění 

jeho příloh týkajících se projektových záměrů zařazených do IPRM či projektových záměrů 

spadajících do jiných operačním programů navazujících na IPRM. 

V rámci implementace IPRM se rozlišují změny podstatné [tj. změny ovlivňující cíle 

IPRM, indikátory, rozpočet (ve větším než Vademekem stanoveném rozsahu), délku trvání 

IPRM a jeho jednotlivých opatření], u nichž je třeba uzavřít dodatek smlouvy o alokaci 

prostředků na IPRM nebo podléhají předchozímu schválení ŘO ROP a změny nepodstatné, 

které stačí pouze ŘO ROP oznámit. Návrhy změn zpracovává manažer IPRM a předkládá je 

Řídícímu výboru IPRM ke schválení. Následně podstatné změny schvaluje zastupitelstvo 

města, zatímco ostatní (nepodstatné) změny jsou schvalovány radou města.   
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Realizace IPRM je uskutečňována prostřednictvím přípravy a realizace jednotlivých 

dílčích projektů zařazených do IPRM, které vedou ve vzájemném působení a svými dopady 

k naplňování jeho stanovených cílů a monitorovacích indikátorů. Za úspěšnou implementaci 

IPRM v rámci svých kompetencí je zodpovědný Řídící výbor IPRM, za dosažení výsledků 

IPRM a jejich udržitelnost pak nese odpovědnost Zastupitelstvo města Havířova. Součástí této 

fáze implementace IPRM je jednak podrobné rozpracování dílčích projektů zařazených               

do IPRM a příprava jednotlivých žádostí o finanční podporu ze strukturních fondů EU.  

Součástí realizace IPRM je také monitorování a evaluace postupu realizace IPRM                 

a nastavení informačních toků pro rychlé a efektivní předávání informací potřebných v rámci 

implementační struktury jako podklad pro řízení IPRM a jeho dílčích projektů. 

K monitorování IPRM slouží v první řadě pravidelné roční monitorovací zprávy o postupu 

realizace IPRM předkládané ŘO ROP (resp. ÚRR), které jsou zpracovávány manažerem 

IPRM, projednány řídícím výborem a následně schvalovány zastupitelstvem města. 

Po ukončení realizace IPRM je manažerem IPRM zpracována závěrečná monitorovací zpráva 

o postupu IPRM předkládaná ŘO ROP (resp. ÚRR).  

K zajištění operativnějších informací pro sledování a řízení průběhu realizace IPRM 

slouží na úrovni IPRM jako celku také tzv. souhrnné monitorovací zprávy zpracovávané 

manažerem IPRM. V rámci implementačních postupů je významným nástrojem řízení IPRM 

rovněž průběžný monitoring na úrovni dílčích projektů a priorit a předávání příslušných údajů 

v souhrnné podobě nadřízeným orgánům implementační struktury IPRM. Tímto způsobem 

jsou průběžně předávány monitorovací zprávy jednotlivých projektů IPRM a další významné 

informace o realizaci těchto dílčích projektů.  

Postup realizace projektů, včetně sledování naplňování průběžných cílů, dodržování 

stanovených termínů a potenciálních rizik souvisejících s danou fází realizace projektu je 

pravidelně sledován na úrovni příslušných projektových týmů, za což (prostřednictvím 

vedoucího projektu) zodpovídá projektový manažer daného projektu.  

 

8.4. Harmonogram implementace IPRM 

Celkový proces implementace IPRM je rozdělen do několika vzájemně časově i věcně 

propojených fází, které lze primárně rozdělit následujícím způsobem: 

1. Příprava obsahu, struktury a zaměření IPRM 

2. Veřejná výzva k předkládání projektových záměrů do IPRM a výběr projektů  

3. Zpracování konceptu IPRM a jeho schválení orgány města 

4. Schválení IPRM ze strany ŘO ROP 

5. Vlastní realizace IPRM a jeho jednotlivých projektů 

6. Monitorování a evaluace IPRM 

7. Změny a aktualizace IPRM včetně evidence nových návrhů a připomínek 

8. Ukončení implementace IPRM. 

 

Fáze 5. „Vlastní realizace IPRM a jeho jednotlivých projektů“, 6. „Monitorování                   

a evaluace IPRM“ a 7. „Změny a aktualizace IPRM včetně evidence nových návrhů                      

a připomínek“ se s ohledem na potřebu pravidelného monitorování a hodnocení IPRM jako 

celku i jednotlivých do něj zařazených projektů stejně jako potřeba průběžného zapracování 

změn a vzniklých odlišností při realizaci IPRM budou v rámci postupu implementace IPRM 

vzájemně časově překrývat, neboť se jedná o průběžné a nikoliv jednorázové aktivity. 
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V návaznosti na rozdělení postupu implementace IPRM do jednotlivých kroků byl 

navržen předpokládaný časový plán postupu implementace IPRM tak, aby byla zabezpečena 

logická a věcná návaznost jednotlivých fází (resp. kroků) a současně byly vytvořeny 

optimální podmínky pro bezproblémovou realizaci IPRM. Podrobně je časový harmonogram 

v podobě rozložení projektových činností implementace IPRM do jednotlivých let 

rozpracován v níže uvedené tabulce.  

 

Kroky Četnost Termíny 

Tvorba IPRM - příprava obsahu, struktury 

a zaměření IPRM 
jednorázově leden - duben 2008 

Veřejná výzva k předkládání projektových 

záměrů do IPRM 
jednorázově květen 2008 

Výběr projektů jednorázově květen 2008 

Dopracování konceptu IPRM jednorázově červen 2008 

Schválení IPRM orgány města jednorázově červen 2008 

Zapracování připomínek ŘO ROP a orgánů 

města 
jednorázově červen – červenec 2008 

Předložení IPRM ŘO ROP jednorázově červenec 2008 

Schválení IPRM ze strany ŘO ROP jednorázově říjen – listopad 2008 

Realizace IPRM průběžně leden 2009 – prosinec 2013 

Příprava  projektů IPRM průběžně listopad 2008 - prosinec 2013 

Realizace projektů IPRM průběžně leden 2009 - prosinec 2013 

Monitorovaní a evaluace IPRM pro ŘO ROP ročně leden 2009 - prosinec 2014 

Monitorovaní a evaluace IPRM pro orgány 

města 

čtvrtletně/ 

pololetně 
leden 2009 - prosinec 2014 

Změny IPRM vzniklé při jeho implementaci průběžně prosinec 2008 - prosinec 2014 

Evidence nových návrhů a připomínek 

(vyhlášení výzvy k předkládání projektových 

záměrů) 

průběžně 

(výzva min. 

ročně) 

listopad 2008 - prosinec 2013 

Zpracování aktualizované verze IPRM ročně listopad 2008 - prosinec 2013 

Ukončení implementace IPRM jednorázově prosinec 2014 

 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 88 

9. Analýza rizik IPRM 

Úspěšná implementace Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířova je 

podmíněna řadou vnějších i vnitřních faktorů a může být proto ohrožena vznikem řady rizik, 

jejichž analýza je provedena v následující subkapitole. Součástí analýzy rizik je i navržení 

postupů pro předcházení jejich výskytu či pro efektivní řešení jejich dopadu s cílem tento 

dopad minimalizovat. 

 

9.1. Analýza rizik jednotlivých fází IPRM 

Identifikovaná rizika jsou členěna dle jejich časového dopadu do jednotlivých fází 

implementace IPRM a jsou vyhodnocena z pohledu pravděpodobnosti výskytu příslušného 

rizika a z hlediska závažnosti jeho negativního dopadu na realizaci a dosahování cílů IPRM 

[bodování 1 - 3 body, kdy 3 body představují vysokou pravděpodobnost (resp. závažnost 

dopadu), 2 body střední a 1 bod nízkou]. Relativní významnost daného rizika pro úspěšnou 

realizaci a udržitelnost IPRM je dána součinem těchto dvou hodnot. Bodové zhodnocení 

výskytu a závažnosti jednotlivých rizik IPRM bylo stanoveno expertním odhadem 

projektových pracovníků Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje Magistrátu města 

Havířova na základě empirických zkušeností s realizací projektů financovaných 

ze strukturálních fondů EU či obdobných projektů. Výsledná hodnota obou těchto parametrů 

byla určena jako prostý průměr hodnot stanovených jednotlivými výše uvedenými pracovníky 

se zaokrouhlením na celá čísla dle matematických pravidel.  

 

Analýza rizik IPRM v jednotlivých fázích jeho realizace 

Specifikace rizika  

V
ý
sk

y
t 

ri
zi

k
a
 

Z
á
v
a
žn

o
st

 

ri
zi

k
a
 

V
ý
zn

a
m

n
o
st

 

Příprava IPRM 

Nedostatečné zapojení partnerů a relevantních subjektů vzhledem k nutnosti  

zajištění integrovaného přístupu k přípravě IPRM a jeho aktivit 
1 3 3 

Chybný výběr priorit a aktivit IPRM ve vztahu k naplňování cílů IPRM 

v rámci daného tématu 
1 3 3 

Výběr nevhodných projektů IPRM z hlediska dosahování jeho cílů a 

naplňování stanovených indikátorů 
1 3 3 

Nereálné nastavení cílů a monitorovacích indikátorů  2 3 6 

Nereálné nastavení časového harmonogramu a plánu finančního čerpání 

IPRM 
1 3 3 

Neschválení IPRM ze strany Výboru regionální rady (ŘO ROP) 2 3 6 
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Realizace IPRM 

Délka volebního období zastupitelstva města a možná změna priorit nového 

zastupitelstva 
3 2 6 

Živelné katastrofy a jiná rizika vis maior vyvolávající nutnost přednostní 

realizace jiných investic než projektů IPRM 
1 2 2 

Nezajištění vlastního podílu spolufinancování ze strany statutárního města 

Havířova 
1 3 3 

Nezajištění vlastního podílu spolufinancování ze strany ostatních realizátorů 

(vzdělávací instituce, nestátní organizace apod.) 
3 3 9 

Nezajištění prostředků na případné vyvolané investice či jiné nezpůsobilé 

náklady podmiňující realizaci projektu, které nebyly předem známy 
2 3 6 

Nedostatečná koordinace projektových a řídících prací na úrovni IPRM či 

jeho jednotlivých aktivit 
2 2 4 

Chybný  projektový management na úrovni jednotlivých projektů 

zařazených do IPRM – projekty statutárního města Havířova 
2 2 4 

Chybný  projektový management na úrovni jednotlivých projektů 

zařazených do IPRM – projekty případných ostatních subjektů  (prozatím se 

nepočítá) 

2 2 4 

Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku nerealizování či 

zpožďování realizace některých projektů zařazených do IPRM (např. včas 

nezajištěné povolení, prodloužení některých správních lhůt) 

2 3 6 

Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku ekonomických, 

sociálních, politických, demografických či jiných změn (zejména 

v národním či nadnárodním měřítku – např. ekonomická recese apod.) 

1 3 3 

Udržitelnost IPRM 

Nezajištění dostatečných finančních prostředků pro provoz a udržitelnost 

objektů, zařízení či veřejných prostranství jako výstupů realizace IPRM  

– statutární město Havířov 

1 2 2 

Nezajištění dostatečných finančních prostředků pro provoz a udržitelnost 

objektů, zařízení či veřejných prostranství jako výstupů realizace IPRM – 

ostatní žadatelé  

2 2 4 

Živelné katastrofy, trestné činy a další rizika vis maior , které povedou 

k poškození či zničení pořízené infrastruktury a dalších výstupů IPRM 
1 2 2 

Nedostatečná poptávka ze strany potenciálních klientů a cílových skupin, 

nedostatečné využití vybudované infrastruktury  
1 3 3 

 

Z výše provedené analýzy rizik IPRM vyplývá, že většinu rizik je z hlediska závažnosti 

dopadu na tento strategický dokument nutno považovat za vysoce či středně významné, 

naproti tomu převažující část rizik je charakteristická jen nízkou či střední mírou výskytu. 

Tyto skutečnosti jsou dány na jedné straně značným významem IPRM jako klíčového 

strategického dokumentu pro rozvoj města, s nímž je spojeno čerpání relativně velkého 

objemu finančních prostředků zaměřených na základní rozvojové oblasti a aktivity,                    



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 90 

a na straně druhé poměrnou stabilitou a spolehlivostí statutárního města Havířova jako 

garanta IPRM a realizátora všech  projektů do něj zařazených, odpovídajícího nastavení 

vzájemně provázané implementační struktury a postupů či zodpovědného přístupu k analýze 

tématu a výběru projektů.  

Z hlediska dosažené významnosti je za výrazná třeba považovat rizika přesahující svou 

dosaženou výší hodnotu 3 (tj. rizika s hodnotou významnosti 4 – 9, v tabulce jsou označena 

tučně). Z tohoto důvodu patří mezi nejzávažnější rizika v rámci přípravy IPRM možnost 

nereálného nastavení cílů, indikátorů, časového harmonogramu či finančního plánu, ve fázi 

realizace jsou nejpodstatnějšími riziky nezajištění povinné výše spolufinancování a chybný 

projektový management ze strany ostatních subjektů. Nezávisle na subjektu realizátora 

jednotlivých projektů je za výrazné riziko pokládáno neplnění cílů a monitorovacích 

indikátorů v důsledku nerealizování či zpožďování realizace některých projektů v rámci 

IPRM. Ve fázi udržitelnosti IPRM je jako nejvýznamnější riziko chápáno nezajištění 

finančních prostředků pro provoz a udržitelnost výstupů (resp. výsledků) IPRM ze strany 

jiných subjektů než města Havířova, toto opatření je eliminováno už tím, že kromě projektu 

z tématického operačního programu se projektový záměr financovaný z ROP ve schválených 

podnikatelských záměrech neobjevuje. 

 

9.2. Opatření k minimalizaci rizik 

Rizika při přípravě IPRM 

Rizika při přípravě IPRM se v celé řadě případů v plné míře projeví až při vlastní 

realizaci IPRM či jeho jednotlivých aktivit, z tohoto důvodu je zde proto třeba klást důraz 

především na předcházení vzniku těchto rizik, neboť tato rizika mohou významným 

způsobem ohrozit naplnění vize a dosažení globálního a specifických cílů IPRM.  

Možnost nezajištění integrovaného přístupu k řešení daného rozvojového tématu, 

chybný výběr priorit a aktivit ve vztahu k naplňování cílů IPRM je v tomto případě 

podstatným způsobem snížena skutečností, že východiskem pro stanovení cílů i jednotlivých 

priorit a aktivit byla podrobná analýza socioekonomické situace města a příslušných 

strategických dokumentů, na jejichž přípravě se zpravidla podíleli všichni relevantní partneři. 

Možnost nereálného nastavení cílů, monitorovacích indikátorů či časového a finančního 

harmonogramu je obtížné naprosto spolehlivě vyloučit vzhledem k nejistotě týkající se 

budoucích období ve vztahu k velkému počtu potenciálně rizikových faktorů, které tyto 

činitele a jejich predikci mohou více či méně významným způsobem ovlivňovat. Vznik těchto 

rizik je možno objektivně snižovat důkladnou analýzou situace, potřeb města a možných 

budoucích trendů v rámci přípravy a zpracování IPRM a současně zajištěním maximálního 

možného objemu konkrétních informací o projektech při procesu jejich výběru, přičemž             

za zajištění daných informací je v relevantním rozsahu požadovaném Řídícím výborem IPRM 

odpovědno Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje MMH či jiné orgány města. 

Naproti tomu riziko případného neschválení IPRM ze strany ŘO ROP může být maximálně 

redukováno pravidelnými konzultacemi a dostatečnou spoluprací s Úřadem regionální rady 

(popř. s ostatními institucemi implementační struktury vztahující se k IPRM). Významným 

rizikem může být snížení alokace na jednotlivé aktivity ve vztahu ke snížení alokace na IPRM 

a tím nenaplnění monitorovacích indikátorů a výstupů aktivit. Při případném snížení alokace 

na aktivity by musely být přehodnoceny projektové záměry a upraveny i monitorovací 

indikátory vzhledem ke konkrétním projektům. Řídící výbor by byl znovu nucen projednat 

projektové záměry a rozhodnout o prioritách těchto záměrů tak, aby byly naplněny cíle 
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jednotlivých aktivit a mohly být sníženy hodnoty indikátorů dle skutečně realizovaných 

projektových záměrů. 

 

Rizika ve fázi realizace IPRM 

Rizika v této fázi implementace IPRM lze rozdělit do tří základních skupin, kterými 

jsou rizika týkající se financování realizace aktivit a projektů integrovaného plánu rozvoje 

města, rizika vyplývající z nedostatečné koordinace jeho aktivit a ostatní rizika vedoucí ve 

svém důsledku k neplnění cílů a monitorovacích indikátorů IPRM. 

Finanční rizika ležící na straně statutárního města Havířova, resp. rozhodnutí jeho 

volených orgánů, jsou z velké části redukována již vlastním schválením integrovaného plánu 

rozvoje města včetně jeho finanční části zastupitelstvem města jako závazného strategického 

dokumentu. V tomto ohledu lze proto dané riziko považovat za zanedbatelné a z hlediska 

obecně platných postupů by toto schválení IPRM mělo zabezpečit jeho naplňování i v dalším 

volebním období zastupitelstva od roku 2010. Financování v prvních fázích realizace projektů 

zařazených do IPRM a splnění povinného podílu jejich spolufinancování bude ze strany 

statutárního města Havířova zajištěno formou úvěru účelově určeného pouze k profinancování 

těchto projektů a ostatních projektů, jejichž zdrojem financování budou strukturální fondy EU 

či obdobné zdroje. K eliminaci možného vzniku daného rizika přispívá i schválení IPRM jako 

závazného strategického dokumentu. V případě živelných katastrof či jiných mimořádných 

důvodů vyvolávajících přednostní potřebu jiných investic než projektů IPRM, je třeba zajistit 

financování těchto mimořádných investic z jiných zdrojů, a to buď mimořádných dotačních 

prostředků ze státního rozpočtu či jiných veřejných zdrojů poskytovaných v mimořádných 

situacích (např. v případě povodní), popř. čerpáním dlouhodobého úvěru.  

Nedostatečná koordinace projektových činností na úrovni IPRM či jeho aktivit stejně 

jako chybný management na úrovni projektů mohou být poměrně významným rizikem                 

pro implementaci IPRM. Předcházení těmto rizikům je zabezpečeno nastavením funkčního 

systému implementační struktury s jednoznačně vymezenými odpovědnostmi, informačními 

toky a několikastupňovou kontrolou a koordinací aktivit a pravidelným monitorováním          

na úrovni projektů, aktivit či opatření a IPRM jako celku, které v případě potřeby umožní 

relativně flexibilní reakci na vzniklý problém a jeho možné následky v projektovém                      

i celkovém měřítku. V případě projektů realizovaných přímo statutárním městem Havířov je 

fungování tohoto systému na úrovni jednotlivých projektů zajištěno prostřednictvím 

projektového manažera, v případě projektů realizovaných ostatními subjekty vykonává tuto 

převážně kontrolní funkci pro město jako garanta IPRM Oddělení vnějších vztahů                   

a strategického rozvoje MMH. 

S předchozím rizikem chybného řízení projektů do jisté míry souvisí rovněž riziko 

neplnění cílů a monitorovacích indikátorů IPRM v důsledku nerealizování či zpožďování 

realizace některých projektů do něj zařazených. Jednou z podmínek účinné minimalizace 

tohoto rizika je zajištění zkušeného projektového týmu či manažera na úrovni jednotlivých 

projektů a zejména na úrovni pracovních skupin, který již má zkušenosti s realizací 

obdobných projektů. Další významnou podmínkou prevence rizik v této souvislosti je 

nastavení pravidelného systému monitorování postupu projektů (např. tzv. souhrnné zprávy) 

včetně sledování naplňování průběžných cílů a dodržování stanovených termínů, což je 

několikastupňově zajištěno především pomocí řídících a koordinačních článků implementační 

struktury IPRM, na nichž je možno operativně řešit vzniklé situace. Částečně lze toto riziko 

omezit jak výběrem vhodných projektů s přihlédnutím ke všem potenciálně možným rizikům, 

jejichž naplnění by projekt mohlo ohrozit či brzdit jeho realizaci, tak také zaměřením se         
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na operativní nastavení implementační struktury IPRM, která by umožnila brzkou realizaci 

náhradního řešení. Rizika vyplývající z vnějších vlivů národního či nadnárodního charakteru 

nelze efektivně eliminovat, pouze je možné do jisté míry počítat s jejich předpokládaným 

vývojem při stanovování cílů a monitorovacích ukazatelů. 

 

Rizika ve fázi udržitelnosti IPRM 

Rizika ohrožující fázi udržitelnosti výstupů a výsledků IPRM vyplývají do jisté míry     

ze špatného odhadu budoucí poptávky po těchto výsledcích ze strany obyvatel města, 

resp. příslušných cílových skupin, z chybného nastavení jejich aktivit, nezajištění prostředků   

na financování následného provozu a běžné údržby nebo z důvodu přímého zničení či 

poškození vybudované či obnovené infrastruktury.  

V případě statutárního města Havířova bude udržitelnost výsledků projektu včetně 

zajištění prostředků na jejich další provoz účinně zabezpečena s vysokou mírou 

pravděpodobnosti, a to jak vzhledem ke skutečnosti, že jejich provoz zajistí věcně příslušné 

odbory Magistrátu města Havířova, které mají s těmito činnostmi dlouhodobou zkušenost, tak 

i s ohledem na poměrně značný disponibilní objem provozních prostředků v rozpočtu města.  

Velmi závažné riziko spojené s nedostatečnou poptávkou ze strany potenciálních klientů 

a cílových skupin a nedostatečné využití vybudované veřejné infrastruktury je možno 

v nemalé míře snížit již ve fázi přípravy IPRM jednak v obecném měřítku kvalitní analýzou 

potřeb obyvatel města, a tím i stanovením ekvivalentního obsahu a zaměření cílů a aktivit 

IPRM a jednak přihlédnutím k tomuto aspektu při výběru projektů do IPRM. Při vzniku 

daného rizika je třeba se soustředit na možné rozšíření použitelnosti dané infrastruktury či 

rozšíření poskytovaných služeb v závislosti na aktuálních potřebách obyvatel města či 

ostatních uživatelů této infrastruktury při dodržení technických parametrů dané infrastruktury 

a všech podmínek poskytnuté dotace.  

 

 

10. IPRM a naplňování horizontálních témat 

 

Při implementaci projektů v rámci IPRM hraje významnou roli respektování 

horizontálních principů stanovených v Regionálním operačním programu NUTS II 

Moravskoslezsko v souladu s obecným nařízením a Strategickými obecnými zásadami 

Společenství. Takto  jsou pro období 2007 - 2013 definována dvě základní horizontální 

témata, která jsou v rámci IPRM významným způsobem akcentována: 

- rovné příležitosti (rovné příležitosti mužů a žen a zákaz diskriminace), 

- udržitelný rozvoj.  

Tato témata jsou zohledněna v celé šíři řízení operačních programů a projekty žádající    

o podporu ze strukturálních fondů jsou hodnoceny a vybírány mimo jiné i podle míry 

naplňování horizontálních témat s cílem zvýšit celkový přínos realizovaných projektů                

pro harmonický a vyvážený rozvoj evropských regionů. Horizontální témata jsou založena             

na třech základních pilířích harmonického rozvoje, a to sociálním, ekonomickém                         

a environmentálním.  
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V rámci jednotlivých projektů začleněných do IPRM mohou být tyto projekty podrobně 

členěny dle vlastního dopadu na daná horizontální témata, a to:  

- projekty zaměřené na dané horizontální téma (témata), 

- projekty pozitivně ovlivňující dané horizontální téma (témata),  

- projekty neutrální ve vztahu k danému horizontálnímu tématu (tématům).  

Tato klasifikace projektů dle jejich vlivu na horizontální témata má motivovat 

předkladatele projektů, aby vedle hlavních cílů projektů zohlednili v rámci projektových 

aktivit také činnosti a dopady, které budou pozitivně působit na výše uvedená horizontální 

témata. V zásadě je pak vyloučeno, aby byl z prostředků strukturálních fondů EU podpořen 

projekt, který má na zmíněná horizontální témata negativní vliv.  

Rovné příležitosti jsou realizovány zejména v sociální oblasti (kvalita života, sociální 

soudržnost a spravedlnost), udržitelný rozvoj pak zahrnuje oblast ekonomického rozvoje 

v kontextu zachování a zkvalitnění životního prostředí. 

Naplňování horizontálních témat bude proto odpovídajícím způsobem vyžadováno 

v rámci všech projektů zařazených do IPRM, aby rovněž realizace IPRM jako celku 

v dostatečné míře vyvolala ekvivalentní dopady ve stanovených klíčových oblastech. 

Dodržování horizontálních principů (resp. minimálně neutrální dopad projektů) je jednou         

z nezbytných podmínek, která bude muset být ze strany projektů splněna, aby tyto projekty 

mohly být zařazeny do IPRM. Řídící výbor IPRM, příp. zastupitelstvo města jsou povinni 

v rámci monitorování a evaluace IPRM a jeho jednotlivých projektů dbát na to, aby byly 

dodržovány příslušné horizontální principy. Při tomto posuzování negativních dopadů je třeba 

vycházet z platné legislativy. Projekty v rámci IPRM by obecně měly vést zejména 

k odstranění územních rozdílů ve městech a celkovému harmonickému rozvoji založeném      

na naplnění horizontálních témat. 

Nedodržení podmínky minimálně neutrálního dopadu na horizontální témata 

u některého projektu zařazeného do IPRM by ve výsledku nutně vedlo k jeho vyřazení 

v rámci hodnocení přijatelnosti dané projektové žádosti, neuskutečnění projektu a k ohrožení 

dosažení stanovených cílů a indikátorů IPRM. V celkovém hodnocení všech operačních 

programů jsou navíc projekty zaměřené na naplňování horizontálních témat či projekty 

s pozitivním dopadem bodově zvýhodněny před projekty s neutrálním dopadem.  

 

10.1. Rovné příležitosti a zákaz diskriminace 

IPRM „Přitažlivé město Havířov“ je zaměřen tak, aby realizace do něj začleněných 

projektů vedla ve svém souhrnu k naplňování principu rovnosti žen a mužů. Touto rovností se 

rozumí také rovnost příležitostí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, 

zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Současně se toto téma vztahuje                       

i na zajištění rovných příležitostí dalších znevýhodněných skupin jako jsou migranti, 

dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných 

oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol, a tedy souhrnně skupiny ohrožené 

sociálním vyloučením. Cílem je zajištění a zlepšování kvality života, sociální stability, rozvoj 

lidského a ekonomického potenciálu všech obyvatel bez rozdílu.  

Významnou oblastí s vazbou na rovné příležitosti je posílení soudržnosti komunit          

ve městě v rámci obou opatření IPRM a to jak v oblasti regenerace a revitalizace objektů               

a území, tak i v opatření 2 zaměřeném na infrastrukturu pro sportovní a ostatní aktivity. 
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V rámci obou těchto opatření budou podporovány aktivity, které povedou k rozvoji veřejné 

infrastruktury pro občanskou vybavenost, pro práci s dětmi a mládeží a volnočasové či 

neformální aktivity, které současně umožní rovný přístup k těmto veřejným službám. 

Kritériem pro výběr a zařazení projektu do IPRM bude z hlediska rovných příležitostí 

prokázání, že k výstupům projektu bude umožněn přístup všem relevantním skupinám z řad 

obyvatel či návštěvníků města a že realizace projektu nebude současně mít negativní dopad  

na žádnou skupinu obyvatelstva. 

 

10.2. Udržitelný rozvoj 

IPRM je svou podstatou a obsahem přímo zaměřen na regeneraci a všestranný rozvoj 

města, občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb, nicméně za současného 

předpokladu, že jejich implementace přispěje také ke zlepšení životního prostředí ve městě. 

Udržitelný rozvoj je taková úroveň ekonomického rozvoje, která umožňuje soulad 

hospodářského a společenského pokroku s plnohodnotným zachováním životního prostředí. 

Důraz je kladen na zachování a obnovu přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické 

stability krajiny a zvýšení environmentálního povědomí občanů. Cílem udržitelného rozvoje 

je zejména vyvážený rozvoj fyzického prostředí měst jako podmínky kvalitního života                    

a stabilizace obyvatelstva. 

Přímý pozitivní vliv na životní prostředí ve městě se předpokládá především v rámci 

Opatření 1.1 – Regenerace městského prostředí a revitalizace veřejných prostranství, kde jsou 

řešeny záměry na regeneraci a revitalizaci území, a ve kterém jsou indikována území náměstí 

a parků, která budou opravena a budou zpřístupněny veřejnosti i k dalším aktivitám. 

Aktivity a projekty realizované v obou opatřeních IPRM jsou zaměřeny na dlouhodobě 

udržitelný rozvoj území města Havířova, a to s cílem zvyšovat kvalitu života jeho obyvatel            

a současně zlepšovat kvalitu životního prostředí, což je přímým předpokladem pro zájem 

obyvatel o život a bydlení ve městě, čímž je zajištěn jeho budoucí rozvoj v souladu s principy 

udržitelného rozvoje a zásadami ochrany životního prostředí. Zejména výše zmíněné první 

opatření se svým zaměřením orientuje na obnovu, rozšiřování a zvyšování kvality parků                

a sídelní zeleně ve městě Havířově. Současně bude při výběru a následné realizaci všech 

projektů kladen důraz na dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje a maximálně pozitivní 

přínos projektu ke kvalitě života a životního prostředí na území města.  

 

11. Projekty financované z jiných OP 

 

 V rámci oslovení veřejnosti i při indikaci projektů Magistrátem města Havířova byl 

navržen v přípravné fázi IPRM projekt Církevního střediska volného času sv. Jana Boska, 

Haškova 1, Havířov-Město, který modernizuje objekty a budovy střediska  – celkové zateplení 

střechy, obnova fasády. Subjekt a budovy se orientují na volnočasové aktivity mládeže. 

Projekt je v souladu s opatřením 1.2 a aktivitou 1.2.2 - Výstavba a technické zhodnocení 

infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží, kulturu a další volnočasové aktivity. 

Z OP ŽP budou financovány 3 projekty Regenerace parku Stromovka,  Regenerace 

parku za KD Radost a regenerace  parku kolem Zámku s.r.o. V rámci projektů bude 

řešena jak problematika drobné zeleně, tak i drobná architektura a vybavení území a celkově 
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budou zrevitalizovány všechny tři parky. Momentálně je zpracovávána studie, která upřesní 

všechny úpravy a části regenerace. Bude se jednat o úpravu stávajících parků, celková plocha 

parků bude podrobena rekonstrukci, přičemž zůstane zachována původní funkce parků. 

Úpravy budou navrženy tak, aby bylo možno zachovat co největší počet perspektivních 

vzrostlých stromů. Ke kácení budou navrženy jen ty stromy, které nebudou splňovat 

požadavky z hledisek bezpečnostních, hygienických, zdravotních a sadovnických.                       

Na zájmových plochách bude navržena  nová výsadba okrasných keřů. Úpravy zeleně budou 

navrženy tak, aby vhodně doplňovaly stávající prostory. Bude prověřeno stávající trasování 

 chodníků, případně navrženo jejich doplnění či upravení, bude posouzen stav veřejného 

osvětlení a navržena úprava a doplnění. Bude řešeno doplnění městského a dětského 

mobiliáře včetně rekreačně sportovních zařízení (např. lanová dráha). Provedením těchto 

úprav parků bude zlepšen celkový stav, využití a vzhled parků a občanům bude nabídnuta 

možnost důstojného odpočinku v nově upravených prostorách. Tyto projekty jsou v souladu 

s opatřením 1.1, aktivitou 1.1.2 – Revitalizace ostatních veřejných prostranství. 

 

 

12. Přílohy 

 

1. Popis aktivit 

2. Finanční analýza města ve vztahu k IPRM 

3. Rozpočet 

4. Seznam zkratek
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Příloha č. 1 

Aktivita 1.1.1. 

 
I. POPIS AKTIVITY 

 

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace: 

 

1. Název aktivity 

Regenerace lokalit typu brownfields pro veřejné služby 

 

2. Financující OP 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 

3. Vazba na prioritu  

Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti 

 

4. Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM 

Regenerace objektů na území města, které zůstaly nevyužity v důsledku působení průmyslu 

či jiných aktivit a kdy obnovení těchto ploch je žádoucí pro veřejné služby. 

 

5. Cíle aktivity 

Cílem regenerace a oživení městských území a objektů je v první řadě zlepšení stavu 

chátrajících objektů a území pro zlepšení kvality života obyvatel a městského prostředí 

s ohledem na podporu občanské vybavenosti. 

 

6. Popis aktivity 

Aktivita je zaměřena na regeneraci a revitalizaci objektů a území, které lze považovat za 

brownfields, a které chátrají v důsledku jejich nevyužívání. V rámci aktivity mohou být 

podpořeny projekty zaměřené na regeneraci a revitalizaci těchto objektů nebo lokalit                   

pro občanskou vybavenost nebo jinou infrastrukturu, pro jiné sportovní nebo volnočasové 

aktivity. 

 

7. Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci 

aktivity
1
 

Pořadí Název projektu 
Náklady 

projektu 

Časový harmonogram 

Zahájení 

činnosti 

Ukončení 

činnosti 

1. Rekonstrukce části křídla 

G na knihovnu 
60.000.000 1/2011 12/2011 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti. 
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8. Předpokládané zdroje financování aktivity, včetně předpokládaného ročního 

čerpání finančních prostředků 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 14,65 %  8.790.000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM   0 

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP XX
2
 celkem 85,35 % 51.210.000 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 60.000.000 

Celkové předpokládané výdaje 60.000.000 

 

 

9. Přepokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně 

kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Kvantifikace 

počáteční hodnota 
předpokládaná 

budoucí hodnota 

Počet podpořených projektů na 

rozvoj vybraných měst  

 

počet 0 1 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve 

městech  celkem 

m2 0 1,968 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných  objektů pro 

služby  OVS 

m2 0 1,968 

Počet objektů s modernizovaným 

vybavením a zařízením 
počet 0 1 

Počet nově vytvořených 

pracovních míst celkem 
počet 0 2 

Počet nově vytvořených 

pracovních míst – ženy 
počet 0 2 

Počet zapojených partnerů počet 0 1 

Počet podpořených neziskových 

organizací v rámci projektů pro 

rozvoj měst 

počet 0 1 

 

 

10. Způsob realizace aktivity a okruh přepokládaných předkladatelů projektů 

naplňujících aktivitu 

Aktivita bude realizována prostřednictvím projektu Křídlo „G“, které je v současné době 

jediné, které nemá ze Správního centra využití a je prázdné po vystěhování soudu. Objekt je 

nevyužívaný a vzhledem k jeho stavu ho lze považovat za brownfield. Jde o samostatný 3 

podlažní objekt po jehož regeneraci bude sloužit pro občanskou vybavenost, konkrétně pro 

Městskou knihovnu Havířov. 

 

 

                                                 
2
 Alternativně podle zdroje financování aktivity 
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11. Předpoklady a rizika realizace aktivity 

V rámci realizace aktivity byl nalezen jeden projekt, který splňuje nároky na definici 

brownfields. Projekt je veřejností i samosprávou vnímám pozitivně a taktéž příspěvková 

organizace Městská knihovna Havířov se na nové prostory těší a potřebuje je. Projekt ani 

aktivita nemá žádné významné rizika. 

 

 

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
3
 

 

Název projektu 

Rekonstrukce části křídla G na knihovnu 

 

Místo realizace 

Havířov 

 

Cíl projektu 

Cílem tohoto projektu je regenerace nevyužívaného křídla „G“ Správního centra. Křídlo „G“ 

se v současné době nachází jako jediné, které nemá ze Správního centra využití a je prázdné 

a nevyužívané po vystěhování okresního soudu. Objekt je nevyužívaný a vzhledem k jeho 

stavu ho lze považovat za brownfield. Jde o samostatný 3 podlažní objekt, po jehož 

regeneraci bude sloužit pro občanskou vybavenost, konkrétně pro Městskou knihovnu 

Havířov. Zpracovaná studie prokázala možnost uspokojivého umístění provozů knihovny. 

Součástí projektu je knihovna pro děti, klubovna, čítárna, knihovna pro dospělé, víceúčelový 

sál pro hudební a literární vystoupení, oddělení hudby a umění včetně sociálního                         

a provozního zázemí.  Zahájení projektu v lednu 2011, ukončení v prosinci 2011. 

 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V současné době je  dopracovávána technická dokumentace a projekt bude připraven 

k realizaci v roce 2011, kdy v březnu 2011 započne samostatná investiční akce. Před 

investiční fází proběhne předložení tohoto dílčího projektu s potřebnými dokumenty na Úřad 

regionální rady NUTS 2 Moravskoslezsko a bude zpracována kompletní technická 

dokumentace a zrealizováno zadávací řízení. Realizace projektu se předpokládá                       

do 12 měsíců v jedné realizační etapě. 

 

Výsledky projektu 

Výsledky projektu jsou totožné s monitorovacími indikátory aktivity. 
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 Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 

Aktivita 1.1.2 
 

I. POPIS AKTIVITY 

 

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace: 

 

1. Název aktivity 

Revitalizace ostatních veřejných prostranství 

 

2. Financující OP 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 

3. Vazba na prioritu  

Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti 

 

4. Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM 

Regenerace a revitalizace veřejných prostranství mimo území centra města  zahrnující plochy 

veřejné zeleně a ostatní veřejná prostranství včetně související infrastruktury v řešeném 

území, se zaměřením na části města ležící při okraji jeho správního území. 

 

5. Cíle aktivity 

Cílem regenerace a oživení městských území a revitalizace veřejných prostranství je v první 

řadě zlepšení kvality života obyvatel a zlepšení městského prostředí s ohledem na podporu 

jeho růstového potenciálu. 

 

6. Popis aktivity 

Části města ležící při okraji jeho správního území jsou ve většině případů charakteristické jak 

relativně malým počtem obyvatel, tak nedostatečnou kvalitou veřejných prostranství 

a infrastruktury. Zlepšení daného stavu by mělo zabránit možnému poklesu počtu obyvatel 

těchto částí města, který hrozí v důsledku jejich nižší atraktivity, jako míst pro bydlení                 

a život z hlediska veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti. 

 

7. Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci 

aktivity
4
 

Pořadí Název projektu 
Náklady 

projektu 

Časový harmonogram 

Zahájení 

činnosti 

Ukončení 

činnosti 

1. Regenerace náměstí U 

Severky 
25.000.000 03/2009 10/2009 

2. Regenerace náměstí Nad 

Terasou 
35.000.000 04/2012 11/2012 

3. Náměstí T.G. Masaryka 35.000.000 01/2013 12/2013 
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 NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti. 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 

8. Předpokládané zdroje financování aktivity, včetně předpokládaného ročního 

čerpání finančních prostředků 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 14,65 % 13.917.500 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM   

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP XX
5
 celkem 85,35 % 81.082.500 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 95.000.000 

Celkové předpokládané výdaje 95.000.000 

 

 

9. Přepokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně 

kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Kvantifikace 

počáteční hodnota předpokládaná 

budoucí hodnota 

Počet podpořených projektů na 

rozvoj vybraných měst  

 

počet 0 3 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve 

městech celkem 

m2 0 0 

Plocha nově založené nebo 

rekonstruované veřejné zeleně 
ha 0 0 

Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území  ve městech 
ha 0 6 

Počet nově vytvořených pracovních 

míst celkem 
počet 0 1 

Počet nově vytvořených pracovních 

míst – muži 
počet 0 1 

Počet zapojených partnerů počet 0 1 

 

 

10. Způsob realizace aktivity a okruh přepokládaných předkladatelů projektů 

naplňujících aktivitu 

Aktivita bude realizována prostřednictvím projektů uvedených v indikativním seznamu 

v kapitole 7 této přílohy. Regenerovaná náměstí nebyla upravována od jejich samotného 

vzniku nebo výstavby a tomu odpovídá i jejich stav. Realizací projektu dojde k významným 

úpravám daného území pro veřejnost. 

 

11. Předpoklady a rizika realizace aktivity 

Předpokladem pro udržitelnost těchto projektů je následná údržba území, aby nedošlo 

k jejich devastaci a zničení. Tohoto si je statutární město Havířov vědomo a prostřednictvím 

svých zřízených organizací bude následně dbát na udržení výstupů projektů. 
 

 

 

 

                                                 
5
 Alternativně podle zdroje financování aktivity 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 

II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
6
 

 

Název projektu 

Regenerace náměstí u Severky 

 

Místo realizace 

Havířov 

 

Cíl projektu 

Cílem projektu je oživit a zvýraznit prostor náměstí u Severky novou úpravou jako pobídka 

pro jeho intenzivnější využití. 

 

Popis činností projektu s harmonogramem 

Současný stav náměstí je nevyhovující. Je nutná jeho revitalizace urbanisticko-

architektonického prostoru včetně zeleně, městského mobiliáře a veřejného osvětlení. 

Řešené území bylo rámcově vymezeno ve zpracované studii. Severka byla navržena jako 

centrum občanské vybavenosti malého obytného souboru v blízkosti chráněné historizující 

zástavby jádra a centra Havířova. Náměstí je řešeno s centrální dispozicí s umístěním 

vodního prvku – fontány. Cílem je oživit a zvýraznit prostor novou úpravou jako pobídku 

pro intenzivnější využití. Vzhledem k předpokládanému vývoji využití (více relaxačně 

zábavných aktivit) byla opuštěna myšlenka větších dlážděných ploch typu klasického 

náměstí. Návrh využije stávajících kvalit parkového prostředí vyzvednutím 

charakteristických rysů lokality, zprůhledněním prostoru, doplněním ústředního motivu                

a jasných  přístupových  cest, doplněním příležitostí pro různorodější využití venkovního 

prostoru. Zahájení projektu v březnu 2009, ukončení v říjnu 2009. 

 

Výsledky projektu 

Výsledkem projektu je 13.287 m
2 

regenerovaného území. 

 

 

Název projektu 

Regenerace náměstí Nad Terasou 

 

Místo realizace 

Havířov 

 

Cíl projektu 

Cílem projektu je revitalizace území Nad Terasou a úprava zdevastované plochy náměstí. 
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 Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 

Popis činností projektu s harmonogramem 

Území Nad Terasou je součástí jednoho ze dvou obvodových center města – centra Permon. 

Sídlištní zástavba tu pokračovala od počátku 60. let minulého století výstavbou V. - VIII. 

etapy východním směrem od centra. Lokalita byla postupně v dalších letech doplňována 

občanskou vybaveností. Záměrem je upravit zdevastovanou plochu náměstí, která od svého 

vzniku nebyla upravována. Protože řešené území obvodového centra je již stabilizováno, 

nebude doplňováno stavbami, ale pouze úpravami ploch a architektonických detailů. Dalším 

požadavkem na řešené území bylo taktéž zřízení parkovacích míst. Úpravy náměstí se týkají 

vnějšího vzhledu a oprav místních komunikací a chodníků. Ve vnitrobloku je navrženo 

dětské hřiště obsahující lanovou sestavu, pergoly, žardiniéry atd. Projekt řeší estetické 

zlepšení náměstí instalováním bodově osvětlené kašny z kamenných bloků včetně laviček             

a dalších prvků městského mobiliáře.  

 

Výsledky projektu 

Výsledkem projektu je revitalizace území o celkové ploše 34.005 m
2
.  

 

Název projektu 

Náměstí T.G. Masaryka 

 

Místo realizace 

Havířov 

 

Cíl projektu 

Cílem projektu je rekonstrukce náměstí, které bylo vybudováno v počátku 2. poloviny 

minulého století, a které bude doplněno o moderní prvky a upraveno pro možné využití               

i k relaxačním a odpočinkovým účelům.  

 

Popis činností projektu s harmonogramem 

V projektu je navrženo komplexní řešení revitalizace veřejného prostranství náměstí jako 

zóny lokálního centra pro základní i vyšší občanskou vybavenost. Projekt obsahuje obměnu 

městské zeleně, řešení centrálních ploch pro pěší, návrh ploch rozptylových, 

shromažďovacích a odpočinkových. Současně je řešen v návrhu projektu městský mobiliář – 

lavičky, informační a orientační tabule, stojany na kola, ochranné konstrukce pro stromy 

apod. Vzhledem k návrhu vyloučení dopravy z prostoru náměstí, lze v tomto prostoru 

umístit plnohodnotné dětské hřiště. Spojením dětského hřiště s navrhovaným vodním 

prvkem - kašnou a novým návrhem zeleně bude vytvořen přiměřeně velký prostor                   

pro klidové a odpočinkové centrum, který bude doplněn o vhodnou občanskou vybavenost.  

 

Výsledky projektu 

Výsledkem projektu je revitalizace území o celkové ploše 11.396 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 

Aktivita 1.2.1. 

 
I. POPIS AKTIVITY 

 

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace: 

 

1. Název aktivity 

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro sport 

 

2. Financující OP 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 

3. Vazba na prioritu  

Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti 

 

4. Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM 

Výstavba a technické zhodnocení občanské vybavenosti sloužící sportovním účelům 

zaměřeným na uspokojování  sportovních potřeb obyvatel města. 

 

5. Cíle aktivity 

Cílem všestranného rozvoje občanské vybavenosti zahrnující oblast sportu, práci s dětmi             

a mládeží je koncepčně a efektivně zvyšovat kvalitu života obyvatel města a dalších osob 

využívajících tuto infrastrukturu a podporovat dlouhodobě udržitelný rozvoj města Havířova 

a jeho území.  

 

6. Popis aktivity 

V této oblasti budou budována nová zařízení a areály s orientací na rozvoj sportovních aktivit 

mládeže i široké sportovní veřejnosti a volnočasové a neformální aktivity obyvatel města 

s ohledem na stávající nedostatečné kapacity. 

 

7. Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity
7
 

Pořadí Název projektu 
Náklady 

projektu 

Časový harmonogram 

Zahájení 

činnosti 

Ukončení 

činnosti 

1. Sportovní hala Žákovská 110.000.000 02/2009 02/2010 
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 NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti. 
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IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 

8. Předpokládané zdroje financování aktivity, včetně předpokládaného ročního 

čerpání finančních prostředků 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 14,65 % 16.115.000 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM   

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP XX
8
 celkem 85,35 % 93.885.000 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 110.000.000 

Celkové předpokládané výdaje 110.000.000 

 

9. Přepokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně 

kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Kvantifikace 

počáteční hodnota předpokládaná 

budoucí hodnota 

Počet podpořených projektů na 

rozvoj vybraných měst  

 

počet 0 1 

Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území  ve městech 
ha 0 2,5 

Plocha nově vybudovaných objektů 

pro zájmové a volnočasové aktivity 
m2 0 1 496 

Počet objektů s modernizovaným 

vybavením a zařízením 
počet 0 1 

Počet nově vytvořených pracovních 

míst celkem 
počet 0 2 

Počet nově vytvořených pracovních 

míst – ženy 
počet 0 1 

Počet nově vytvořených pracovních 

míst – muži 
počet 0 1 

Počet zapojených partnerů počet 0 3 

Počet podpořených neziskových 

organizací v rámci projektů pro 

rozvoj měst 

počet 0 2 

 

10. Způsob realizace aktivity a okruh přepokládaných předkladatelů projektů 

naplňujících aktivitu 

Aktivita bude realizována prostřednictvím projektů uvedených v části 1.7, předkladatelem 

projektů bude statutární město Havířov. 

 

11. Předpoklady a rizika realizace aktivity 

Předpokladem realizace rozsáhlého projektu je schválení IPRM v plném rozsahu. 

Předpokladem je taktéž spolupráce s partnery a cílovými skupinami pro zajištění 

udržitelnosti projektů. 
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 Alternativně podle zdroje financování aktivity 
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II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
9
 

 

Název projektu 

Sportovní hala Žákovská 

 

Místo realizace 

Havířov 

 

Cíl projektu 

Cílem projektu je výstavba haly pro míčové sporty a jiné sportování veřejnosti. 

 

Popis činností projektu s harmonogramem 

Stavba sportovní haly se skládá z hlavního bloku víceúčelové tělocvičny a obvodových 

přízemních přístavek. K projektu je zpracováno komplexní stavebně technické řešení. Na 

stavbu jsou již vydána veškerá potřebná povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení). 

Celkové rozměry tělocvičny jsou 46,2 x 32,4 m. Světlá výška je 9,3 m. Projekt řeší využití 

haly pro basketbal, floorbal, házenou a další míčové sporty a zároveň ucelené vybavení haly 

tribunou pro 364 diváků, šatnami, sociálním zázemím atd. Sportovní hala bude určena              

pro potřeby veřejnosti a také, vzhledem k umístění v areálu ZŠ, bude využívána pro potřeby 

školy. Projekt bude realizován v roce 2009. Předpokládaná délka realizace je 13 měsíců. 

 

Výsledky projektu 

Výsledkem projektu je nový objekt s celkovou užitnou plochou 1.496 m
2
.  
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 Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam 



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 

IPRM  Havířov  Přitažlivé město Havířov  

 

Aktivita 1.2.2 

 
I. POPIS AKTIVITY 

 

Popis každé aktivity musí obsahovat následující informace: 

 

1. Název aktivity 

Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží, kulturu           

a další volnočasové aktivity 

 

2. Financující OP 

ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 

3. Vazba na prioritu  

Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti 

 

4. Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM 

Výstavba a technické zhodnocení ostatní infrastruktury pro práci s dětmi a mládeží, občanské 

vybavenosti pro volnočasové a neformální aktivity. 

 

5. Cíle aktivity 

Zlepšení kvality života ve městě Havířově, zvýšení atraktivity města, zajištění kvalitní                

a dostupné volnočasové možnosti pro veřejnost. 

 

6. Popis aktivity 

Aktivita zahrnuje modernizace, stavební úpravy, příp. výstavbu kulturních a multifunkčních 

zařízení regenerací nebo revitalizací území pro volnočasové aktivity, komunitní práci, práci  

s dětmi a mládeží s cílem aktivního využívání volného času s využitím pro místní obyvatele. 

 

7. Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci 

aktivity
10

 

Pořadí Název projektu 

Náklady 

projektu 

Časový harmonogram 

 Zahájení 

činnosti 

Ukončení 

činnosti 

1. Kino Centrum Havířov 108.236.000 04/2009 12/2010 

2. Rekonstrukce chodníku 

v Parku Lučina podél 

ulice Na Nábřeží 

15.000.000 05/2010 10/2010 
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 NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti. 
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8. Předpokládané zdroje financování aktivity, včetně předpokládaného ročního 

čerpání finančních prostředků 

Předpokládané zdroje financování v % v Kč 

Rozpočet města - příslib spolufinancování 54,48 % 67.138.973 

Rozpočet hrazený partnery v IPRM   

Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP XX
11

 celkem 45,52 % 56.097.027 

Celkové předpokládané způsobilé výdaje 123.236.000 

Celkové předpokládané výdaje 123.236.000 

 

9. Přepokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně 

kvantifikace 

Název monitorovacího indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Kvantifikace 

počáteční hodnota předpokládaná 

budoucí hodnota 

Počet podpořených projektů na 

rozvoj vybraných měst  

 

počet 0 2 

Plocha regenerovaného a 

revitalizovaného území  ve městech 
ha 0 0,3 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů ve městě 
m

2
 0 3189,96 

Počet zapojených partnerů počet 0 1 

Počet podpořených neziskových 

organizací v rámci projektů pro 

rozvoj měst 

počet 0 1 

 

10. Způsob realizace aktivity a okruh přepokládaných předkladatelů projektů 

naplňujících aktivitu 

Aktivita bude naplněna rekonstrukcí chodníku v Parku Lučina podél ulice Na Nábřeží, kde 

vznikne dráha pro cyklisty, hřiště pro biketrial a stezka pro jízdu na kolečkových bruslích             

a rekonstrukcí kina Centrum na multikino. 

 

 

11. Předpoklady a rizika realizace aktivity 

Předpokladem realizace rozsáhlých projektů je schválení IPRM v plném rozsahu, aby mohly 

být realizovány všechny projekty v této aktivitě. Předpokladem je taktéž spolupráce 

s partnery a cílovými skupinami pro zajištění udržitelnosti projektů. 
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 Alternativně podle zdroje financování aktivity 
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II. POPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ
12

 

 

Název projektu 

Kino Centrum Havířov 

 

Místo realizace 

Havířov 

 

Cíl projektu 

Cílem tohoto projektu je regenerace stávajícího objektu kina Centrum za účelem obnovy 

fyzické struktury, intenzifikace náplně a uzpůsobení standartu současným potřebám.  

 

Popis činností projektu s harmonogramem 

Objekt bude nadále sloužit dominantně jako kino, přičemž dojde k rozšíření o další funkce. 

Namísto stávajících prostor šatny apod. bude zřízena kinokavárna, malý sál a galerie. 

V rámci obnovy fyzické struktury se provede celkové zateplení a taktéž výměna střešních 

plášťů. S ohledem na nové funkce a stávající normové zákonné požadavky se změní v celém 

rozsahu technické vybavení. Umístění požadovaných aktivit vyvolalo potřebu rozšíření 

objektu o trakt minutkové kuchyně a trakt skladu prodejních stánků. 

V současné době je dopracovávána technická dokumentace a projekt. Před investiční fází 

proběhne předložení tohoto dílčího projektu s potřebnými dokumenty na Úřad regionální 

rady NUTS 2 Moravskoslezsko a bude zpracována kompletní technická dokumentace                  

a zrealizováno zadávací řízení.  

Realizace projektu se předpokládá ve dvou realizačních etapách. Zahájení projektu - duben 

2009, ukončení projektu - prosinec 2010. 

 

Výsledky projektu 

Výsledkem projektu je 3189,96 m
2 

regenerovaného objektu.  

 

Název projektu 

Rekonstrukce chodníku v Parku Lučina podél ulice Na Nábřeží na stezku pro in-line               

a cyklisty 

 

Místo realizace 

Havířov 

 

Cíl projektu 

Rekonstrukce území podél ulice Na Nábřeží  pro veřejnost k odpočinku a relaxaci. 
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 Pouze projekty uvedené v části I.7 Indikativní seznam 
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Popis činností projektu s harmonogramem 

Rekonstrukce části chodníku, který bude osvětlen a vybaven novým městským mobiliářem  

a podél něhož bude zvýšena estetická úroveň parku a kvalitnější užívání parku občany 

města. Část chodníku, která je předmětem projektu bude určena pro cyklisty, in-line dráhu 

pro kolečkové bruslení a další sportovní využití. Podél této cesty budou vystavěny 

biketrialové komponenty, které budou veřejnosti sloužit k rekreačnímu sportu. Součástí 

projektu je vybudování sjezdovky s vlekem pro zimní sporty dětí na přilehlém svahu 

situovaném směrem k řece Lučině včetně stavby sociálního zázemí a vybavenosti                    

pro veřejnost. Celé upravované území je částí parku a může být také používáno veřejností 

k odpočinku a relaxaci. 

 

Výsledky projektu 

Plocha revitalizovaného území 0,3 ha. 
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Příloha č. 2 – Finanční analýza města 

 

Finanční analýza města ve vztahu k předkládání IPRM 

OBDOBÍ (účetní rok): 2006 2007 2008 2009 2010 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Běžné příjmy celkem
13

 1 269 682,18 1 347 776,04 1 352 950,51 1 101 832,00 1 153 593,00 

Kapitálové příjmy a 
přijaté investiční 
dotace

14
 

82 720,62 25 045,89 5 000,00 15 959,00 12 349,00 

Financování - 89 110,97 + 114 494,46 + 245 465,56 - 9 590,00 - 42 720,00 

Příjmy celkem 1 352 402,80 1 372 821,93 1 357 950,51 1 117 791,00 1 165 942,00 

Běžné výdaje 1 023 116,95 1 072 438,80 1 081 110,45 807 978,00 836 365,00 

Kapitálové výdaje 240 174,88 414 881,59 522 305,62 300 223,00 286 857,00 

Výdaje celkem 1 263 291,83 1 487 316,39 1 603 416,07 1 108 201,00 1 123 222,00 

2. Financování 

Použité prostředky 
z dlouhodobých úvěrů a 
dluhopisů  

- 180 000,00 - - - 

Splátky a tvorba 
umořovacích fondů 
 dlouhodobých úvěrů a 
dluhopisů 

- 25 080,00 - 26 746,67 - 43 080,00 - 43 080,00 - 43 080,00 

3. NEJVĚTŠÍ AKTUÁLNÍ ZDROJE KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ A INVESTIČNÍCH DOTACÍ* 

Zdroj 
SR-ostatní investiční 
dotace 

SR-ostatní investiční 
dotace 

- - - 

Účel 
SSmH, Tesařská, 
Revitalizace Šumbark II. 

- - - - 

Forma/výše spoluúčasti 17 270,96 - - - - 

Objem 50 141,70 11 178,39 0,00 0,00 0,00 
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 Daňové příjmy, nedańové příjmy, neinvestiční transfery z vyšších rozpočtů 
14

 Dotace bez dotací na IPRM 
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Příloha č. 2 – Finanční analýza města 

 

4. NEJVĚTŠÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (INVESTICE)
15

 

Název a objem 
Bytový fond 45 993,37 Rekonstrukce kina 

Radost 117 674,00 
Výstavba domova 
důchodců 137 000,00 

Změna dispozic užívání 
ob.domu Střední 3                
17 000,00 

Útulek pro opuštěná 
zvířata - psí útulek 
21 500,00 

Název a objem 
Rekonstrukce SSmH 
14 748,72 

Výstavba domova 
důchodců 51 843,00 

Světelná křižovatka U 
SkleníkůXOrlovskáXPo
žárnická 41 350,00 

Útulek pro opuštěná 
zvířata - psí útulek 
15 000,00 

Změna dispozic užívání 
ob.domu Střední 3 
13 000,00 

Název a objem 

Rekonstrukce 
hotelového domu 
Tesařská 13 679,18 

Bytový fond 23 024,00 Chodníky Hlavní třída 
2. etapa 41 000,00 

Zvětšení průjezdného 
profilu žel.mostu na 
ul.Na Pavlasůvce 
7 000,00 

Prodloužení 
komunikace na ul.Letní 
5 300,00 

Název a objem 
 Oprava mostu přes 

Sušánku 15 469,00 
   

Název a objem      

 
* Blok se opakuje dle potřeby  
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 Bez IPRM 
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Příloha č. 3 - Rozpočet 

 

 

Rozpočet IPRM 

 

1. Rozpočet IPRM po létech 

 Celkové náklady 

Operační 

program 
ROP 

TOP A TOP B
16

 

Rok 
ROP Z toho dotace 

EUR 

2007 0 0   

2008 0 0   

2009 3.732.809 2.918.664   

2010 6.413.988 3.812.943 667.976  

2011 2.357.564 2.012.181 1.296.660  

2012 1.375.246 1.173.772   

2013 1.375.246 1.173.772   

Celkem 15.254.853 11.091.332 1.964.636  

 

 Povinná a závazná pole 

Sloupce TOP vyplňovat pouze v případě, že IPRM předpokládá i intervence TOP. Počet 

sloupců podle počtu plánovaných  

 

Pokud město nevyčerpá (čerpání = schválená žádost o platbu) částky z ROP rozpočtované na 

jednotlivé roky do konce následujícího roku, může ŘO ROP rozhodnout o odebrání této 

alokace.  
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 Sloupce TOP se opakují podle počtu TOP využitých v IPRM 
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Příloha č. 3 - Rozpočet 

 

 

2. Rozpočet IPRM podle opatření a aktivit 

 

 

Opatření /aktivita ROP TOP A TOP
17

  B 

Číslo Název 
Celkem 

Z toho 

dotace ROP 
Celkem 

Z toho 

dotace TOP 
Celkem 

Z toho 

dotace TOP 

EUR 

1. 

 
Opatření 1 Celkem 

 

6.090.373 5.198.133 1.886.051 1.697.446   

1.1 

1.2 

 

Aktivita 1.1 

Aktivita 1.2 

 

 

2.357.564 

3.732.809 

2.012.181 

3.185.952 

 

1.886.051 

 

1.697.446 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Opatření 2 Celkem 

 

9.164.479 5.893.198 78.585 70.727   

2.1 

2.2 

 

Aktivita 2.1 

Aktivita 2.2 

 

 

4.322.200 

4.842.279 

3.688.998 

2.204.200 

 

78.585 

 

 

 

70.727 
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 Sloupce TOP se opakují podle počtu TOP využitých v IPRM 
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Příloha č. 3 - Rozpočet 

 

 

3. Zdroje financování IPRM 

 

 

Číslo Název 
Celkem 

Dotace Další veřejné zdroje 

Soukromé 

zdroje 

Finanční 

nástroje 

Půjčky 

EIB Celkem 

Z toho 

dotace 

ROP 

Z toho 

dotace 

TOP A 

Z toho 

dotace 

TOP 

B 

Celkem Stát Kraj Obec Ostatní 

EUR 

1. 

 

Opatření 1 

 

7.976.424 6.895.579 5.198.133 1.697.446  1.080.845   1.080.845   

  

2. 

 
Opatření 2 9.243.064 5.963.925 5.893.198 70.727  3.182.133   3.182.133  7.858 

  

3. 

 
Opatření 3            

  

4. 

 
Opatření 4            

  

 Celkem 

IPRM 
17.219.488 12.859.504 11.091.331 1.768.173  4.262.978   4.262.978  7.858 

  

 

 

 Povinná a závazná pole  Indikativní informace  Povinná pole, bude-li využito financování TOP 
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Příloha č. 4 

 

 

Seznam zkratek 

 
CO civilní obrana 

č. číslo 

ČEA Česká energetická agentura 

č.j. číslo jednací 

ČOV čistička odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad 

DSH dobrovolné sdružení hasičů 

EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EHS Evropské hospodářské společenství 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

EU Evropská unie 

FM EHP/Norsko Finanční mechanismus Evropského   

                                                  hospodářského prostoru/Norska     

ha hektar 

Hav. Havířov 

HC hokejový klub 

IPRM integrovaný plán rozvoje města 

ISŠ integrovaná střední škola 

IT informační technologie 

Kč korun českých 

KD kulturní dům 

km kilometr 

KÚ MSK Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

m metr 

MFČR Ministerstvo financí České republiky 

MHD městská hromadná doprava 

mil. milion 

MKČR Ministerstvo kultury České republiky 

MMH Magistrát města Havířova 

MMRČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MPOČR Ministerstvo průmyslu a obchodu České  

 republiky 

MPSVČR Ministerstvo práce a sociálních věcí České 

 republiky 

MŠ mateřská škola 

MVČR Ministerstvo vnitra České republiky 

NRP Národní rozvojový plán 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NUTS II územně statistická jednotka 

OP operační program 

OŠK odbor školství a kultury 

PD projektová dokumentace 

p.o. příspěvková organizace 

PPP spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

PRV program rozvoje venkova 
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r. rok 

RD rodinný dům 

RMH Rada města Havířova 

ROP Regionální operační program 

ŘO řídící orgán 

ŘV řídící výbor 

Sb. sbírka 

SBD stavební bytové družstvo 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SFRB Státní fond rozvoje bydlení 

SLDB sčítání lidu, domů a bytů 

SmVak Severomoravské vodovody a kanalizace 

SOŠ střední odborná škola 

SOU střední odborné učiliště 

SPŠ střední průmyslová škola 

SPŠE Střední průmyslová škola elektrotechnická  

SR státní rozpočet 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

SROP Společný regionální operační program 

SSmH Sociální služby města Havířova 

ŠJ školní jídelna 

SŠ střední škola 

SWOT analýza analýza silných a slabých stránek, hrozeb a  

 příležitostí 

TEN-T Transevropská dopravní síť 

tis. tisíc 

tj. to je 

TJ tělovýchovná jednota 

TSH a.s. Technické služby Havířov akciová společnost 

ul. ulice 

ÚRR Úřad regionální rady 

UVČR usnesení vlády České republiky 

VŠH Vysoká škola hotelová 

VVSR vnější vztahy a strategický rozvoj 

ZŠ základní škola 

ZvlŠ zvláštní škola 

ŽP životní prostředí 

 



 
 

Kino Centrum Havířov 

CZ.1.10/3.1.00/04.00954 

 

Popis projektu 

Cílem tohoto projektu byla regenerace stávajícího objektu kina Centrum za účelem obnovy 

fyzické struktury, intenzifikace náplně a uzpůsobení standartu současným potřebám. 

Kino bylo z důvodu špatného provozně technického stavu řazeno do II. kategorie. Celkovou 

rekonstrukcí objektu bylo Kino Centrum povýšeno na multikino I. kategorie. Objekt i nadále 

slouží dominantně jako kino, přičemž došlo i k rozšíření o další funkce. Namísto stávajících 

prostor šatny apod. byla zřízena kinokavárna, malý sál a galerie. Umístění požadovaných 

aktivit vyvolalo potřebu rozšíření objektu o trakt minutkové kuchyně a trakt skladu prodejních 

stánků. 

V rámci obnovy fyzické struktury bylo provedeno celkové zateplení a taktéž výměna 

střešních plášťů. S ohledem na nové funkce a stávající normové zákonné požadavky se 

změnilo v celém rozsahu také technické vybavení (VZT, klimatizace, elektro, osvětlení, 

ústřední vytápění, apod.). Veškeré práce byly provedeny v souladu se Smlouvou o dílo 

č. 29/OIV/2011, včetně dodatků k této Smlouvě. Byly provedeny tyto činnosti: rekonstrukce 



 
 

sálů (velký a malý), vzduchotechniky, elektroinstalce, sociálních zařízení, promítací kabiny. 

Dále došlo k výměně oken, střechy, nové fasády, vybudování bezbariérového přístupu. 

Nainstalovány byly zabezpečovací a PO systémy.  

 

Popis realizace projektu 

Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby se stala firma VOKD, a.s.. Samotná fyzická 

realizace projektu byla zahájena 1.2.2011 a projekt byl fyzicky ukončen dne 28.6.2013. 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Úřadem regionální rady a 

statutárním městem Havířov byla podepsána dne 19.7.2011. 

Aktivity projektu proběhly dle žádosti a jejích příloh. Investiční fáze projektu byla 

realizována dle stavební dokumentace předložené s žádostí o dotaci. 

Publicita projektu byla dodržena tak, jak již byla nastavena v žádosti o dotaci. Občané 

o realizaci projektu byli informování prostřednictví Radničních listů, internetových stránek 

statutárního města Havířov (www.havirov-city.cz) a internetových stránek Městského 

kulturního střediska Havířov (www.mkscentrum.cz). V průběhu realizace projektu byl po 

celou dobu umístěn velkoplošný reklamní panel. Po ukončení fyzické realizace projektu byl 

tento panel nahrazen pamětní deskou. Byly vyrobeny plakáty a letáky s prvky publicity ROP. 

Slavnostní otevření kina proběhlo ve čtvrtek 11. října 2012 za účasti představitelů města, 

zhotovitele stavby a dalších mnoha hostů. Následný den byly opravené prostory představeny a 

„předány“ veřejnosti. Pro slavnostní otevření zrekonstruované kina Centrum byly vyrobeny 

pozvánky s prvky povinné publicity.  

 

 

. 

http://www.havirov-city.cz/
http://www.mkscentrum.cz/


 
 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

Regenerace náměstí U Severky 
 

CZ.1.10/3.1.00/02.00483 
 

 

 
 

 

 

 

Projekt Regenerace náměstí U Severky byl zaměřen na revitalizaci veřejných prostranství       

a tím zvyšování kvality života a městského prostředí s ohledem na podporu jeho růstového 

potenciálu. Náměstí U Severky bylo navrženo jako centrum občanské vybavenosti malého 

obytného souboru v blízkosti chráněné historizující zástavby jádra a centra Havířova. 

Stav náměstí U Severky byl nevyhovující. Byla nutná revitalizace urbanisticko-

architektonického prostoru včetně zeleně, městského mobiliáře a veřejného osvětlení.  

Náměstí bylo řešeno s centrální dispozicí s umístěním vodního prvku - fontány. Cílem bylo 

oživit a zvýraznit prostor novou úpravou jako pobídku pro intenzivnější využití. Vzhledem                       

k předpokládanému vývoji využití (více relaxačně zábavných aktivit) byla opuštěna myšlenka 

větších dlážděných ploch typu klasického náměstí. V návrhu bylo využito stávajících kvalit 

parkového prostředí vyzvednutím charakteristických rysů lokality, zprůhledněním prostoru, 

doplněním ústředního motivu a jasných přístupových cest, doplněním příležitostí                        

pro různorodější využití venkovního prostoru. 

 

 

 

 

 



 

Popis realizace projektu 

 

Vítězem výběrové řízení na dodavatele stavby se stala firma JANKOSTAV s.r.o. Samotná 

fyzická realizace projektu byla zahájena 2.7.2009 a projekt byl fyzicky ukončen dne 

16.12.2009. 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Úřadem Regionální rady                  

a statutárním městem Havířov byla podepsána dne 4.11.2009. 

Aktivity projektu proběhly dle předložené žádosti a jejích příloh. Investiční fáze projektu byla 

realizována dle stavební dokumentace předložené s žádostí o dotaci.  

Před zahájením výstavby bylo připraveno dotčené území pro vlastní výstavbu, vyznačeny 

hranice staveniště, vytyčeny stávající inženýrské sítě apod. Dále byly provedeny sadové 

úpravy spočívající v omlazení porostu a rekonstrukci trávníkových ploch. Stávající dotčená 

vedení byla uložena do hloubky požadované příslušnými normami. Zpevněné plochy byly 

řešeny dle stavební dokumentace. Stávající dešťová kanalizace náměstí byla rekonstruována. 

Náměstí bylo nově vyřešeno s centrální dispozicí s umístěním fontány, což vyvolalo zřízení 

vodovodní přípojky pro tento objekt. Dále bylo řešeno nové veřejné osvětlení náměstí                  

a nejbližšího okolí zahrnující taky výměnu rozvaděče. V prostoru náměstí byly vystaveny 

prvky drobné architektury (zídky z lomového kamene u centrální plochy s fontánou), dětské 

hřiště s lanovou pyramidou, hrací prvky pro nejmenší děti (dřevěná zvířátka) a území bylo 

vybaveno mobiliářem (parkové lavičky, koše, stojany na kola). 

Publicita projektu nastavena v žádosti o dotaci byla naplněna (billboard, pamětní deska).  

Projekt byl, dle nastaveného harmonogramu projektu, fyzicky ukončen do 31.12.2009.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Rekonstrukce části křídla G  

na knihovnu 
 

CZ.1.10/3.1.00/04.01140 
 

 

 

 

Popis projektu 

 

Projekt byl zaměřen na regeneraci veřejných prostor sloužících pro občanské služby a jeho 

cílem bylo především zvyšování kvality života městského prostředí. Regeneraci 

nevyužívaných prostor křídla „G“ Správního centra města Havířova byl vytvořen optimální 

prostor pro provoz městské knihovny. 

 

V rámci nově zrekonstruovaného křídla G byly přesunuty do toho křídla pobočky Městské 

knihovny Havířov. Jedná se o dětské oddělení (I. NP), oddělení pro dospělé (II. NP) a 

oddělení hudby a umění (III. NP). Ve IV. NP nové knihovny se nachází ředitelství Městské 

knihovny a administrativa knihovny. 

 

Součástí knihovny je také klubovna, studovna s vymezeným prostorem pro počítače, 

víceúčelový sál s kapacitou 70 míst pro hudební a literární vystoupení. Každé patro je 

vybaveno sociální zázemím pro návštěvníky. Knihovny mohou bez problému navštívit také 

osoby na vozíčku.  

 

Celkové náklady činily 65,3 mil. Kč, z toho 54 mil. Kč je poskytnuto z Regionálního 

operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Rekonstrukce chodníku v parku Lučina 

podél ulice Na Nábřeží 
 

CZ.1.10/3.1.00/04.00973 
 

 

 

 

Popis projektu 

 

Cílem projektu je provedení regenerace části parku Lučina podél ulice Na Nábřeží a její 

vybavení prvky občanské vybavenosti pro sport a volný čas. V rámci projektu bude 

provedena rekonstrukce chodníkových komunikací, stávajících zpevněných ploch pro pěší, 

výstavba nové dělené stezky pro pěší a cyklisty s asfaltovým povrchem vhodným pro in-line 

bruslaře. Dále bude v parku vybudován dětský lyžařský vlek a herní hřiště, z nichž dvě jsou 

určena nejmenším dětem a jsou vybavena různými herními prvky a sestavami, další 4 hřiště 

jsou s přírodními prvky vhodnými pro biketrial. Cílem bude také doplnění sportovní 

infrastruktury o nezbytné zázemí a doplňkový mobiliář. Bude zde vystavěn objekt veřejných 

toalet a bufet. Celé řešené území bude vybaveno novým parkovým mobiliářem a novým 

systémem veřejného osvětlení. 

 

 

 

Popis realizace projektu 

 

Vítězem výběrového řízení na zhotovitele stavby se stala firma TEVOS, s.r.o. Samostatná 

fyzická realizace projektu byla zahájena 7.7.2010 a projekt byl fyzicky ukončen dne 

24.11.2010.  

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Úřadem Regionální rady                 

a statutárním městem Havířov byla podepsaná dne 30.3.2011. 

Aktivity projektu proběhly dle předložené žádosti a jejich příloh. Investiční fáze projektu byla 

realizována dle stavební dokumentace předložené s žádosti o dotaci. 

Před zahájením stavby bylo připraveno dotčené území pro vlastní výstavbu. Došlo nejdříve  

ke kácení vzrostlé zeleně a keřů, následně došlo k vyznačení hranice staveniště, vytyčený 

stávající inženýrské sítě apod.  



 

Zpevněné plochy byly řešeny dle stavební dokumentace. Stávající dešťová kanalizace parku 

byla rekonstruována. Došlo k vybudování veřejných toalet s občerstvením, včetně napojení na 

inženýrské sítě. V průběhu celé stavby bylo řešeno nové veřejné osvětlení parku a nejbližšího 

okolí zahrnující taky výměnu rozvaděče. V prostorách parku byly vybudovány biketrialová 

hřiště a dětská hřiště. Biketrialová hřiště jsou vybavena betonovými panely a dřevěnými 

kmeny. Dětská hřiště jsou vybavena hrazdou, bradlami, houpačkami, skluzavkou, herní 

věžovou soupravou.  Území bylo vybaveno nový městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, 

stojany na kola). Došlo k úpravě bývalé sjezdovky, byl umístěn nový vlek. 

Publicita projektu nastavena v žádosti o dotaci byla naplněna. Billboard byl vyvěšen dne 

7.7.2010 a odstraněn dne 10.12.2010. Pamětní deska byla umístěna dne 10.12.2010.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

Sportovní hala lokalita ZŠ Žákovská 
 

CZ.1.10/3.1.00/02.00709 
 

 

  
 

 

 

 

Popis projektu 

 

Výsledkem realizace projektu byla výstavba sportovní haly, na kterou navazuje 

rekonstruovaná východní a západní tělocvična. Dále pak její nové vybavení, které umoţňuje 

provozovat více druhů sportu a rozšířit a zkvalitnit výuku tělesné výchovy. Zpevněné plochy 

a komunikace v okolí sportovní haly byly zrekonstruovány a vytvořeny nové parkovací stání. 

Revitalizován byl i přístup do tělocvičny. Předmětem projektu byly i sadové a terénní úpravy. 

Cílem projektu byla výstavba nové sportovní haly, rekonstrukce a modernizace stávajících 

tělocvičen ZŠ Ţákovská. Dále pak vytvoření potřebného zázemí pro rozvoj volnočasových 

aktivit místních obyvatel zejména pak dětí a mládeţe a ovlivnit kvalitu výuky tělesné 

výchovy. Projekt řešil i úpravu zelených ploch a komunikací v okolí areálu a vytvoření 

nových parkovacích míst. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Popis realizace projektu 

 

Výběrové řízení na dodavatele stavby bylo zahájeno 30.5.2006 a ukončeno 25.6.2009. 

Realizace veřejné zakázky „Sportovní hala lokalita ZŠ Ţákovská“ byla přidělena „Sdruţení 

ZŠ Ţákovská – TCHAS-MORYS“, tzn. sdruţení společností TCHAS, spol. s r.o., IČ: 

15504158 a MORYS s.r.o., IČ: 42864771, které předloţilo nejvhodnější nabídku. V průběhu 

realizace stavby došlo ke změně původního názvu společnosti TCHAS, spol. s r.o. na nový 

název EIFFAGE CONSTRUCTION Česká republika, s.r.o., tudíţ byl přejmenován i název 

zhotovitele takto: „Sdruţení ZŠ Ţákovská – EIFFAGE-MORYS“. Fyzická realizace projektu 

byla zahájena 1.9.2009. 

Před zahájením výstavby bylo připraveno dotčené území pro vlastní výstavbu, vyznačeny 

hranice staveniště, vytyčeny stávající inţenýrské sítě apod. Dále byly provedeny terénní 

úpravy. Realizace stavby probíhá dle předpokládaného harmonogramu s výjimkou SO 02-

Východní tělocvična a SO 03-Západní tělocvična. Tyto stavební objekty byly zhotovitelem 

předány společně s halou (SO 1). 

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady mezi Úřadem Regionální rady a 

statutárním městem Havířov byla podepsána dne 22.6.2010. 

V rámci SO 01 Sportovní hala – interiér byly provedeny obklady (laťování, jednotné barevné 

řešení MULTIPLEX), akustický podhled (SDK), hromosvody, izolování rozvodů ZTI, 

venkovní parapety, nátěry tribuny, zábradlí, sedačky, vybavení tělocvičny (SO 01-12), 

podlaha JUNKERS – čištění podkladu, parotěsná folie, rastr, finální provedení podlahy 

včetně montáţe trámků, lišt, klínkování, lajnování, obklady v bufetu a dodání technologie 

bufetu, hydroizolační pásy u vstupní haly, montáţ VZT v strojovně, komplexní řídící 

jednotky a potrubí, izolace, ÚT montáţ radiátorů a potrubí, nátěry, napojení silnoproudu na 

rozvaděče.  

V rámci SO 01 Sportovní hala exteriér bylo provedeno osazení vnějších parapetů, vnější 

omítky a sokly, okapový chodník, nerezový nápis „Sportovní hala“ včetně erbu. V rámci SO 

02 Rekonstrukce východní tělocvičny byla provedena montáţ MULTIPLEX, broušení 

parket, vyzkoušení a doregulování VZT a dokončovací práce ZTI.  

V rámci SO 03 Rekonstrukce západní tělocvičny byly provedeny opravy štukových omítek, 

vyzkoušení a doregulování VZT, dokončovací práce ZTI.  

V rámci SO 06 Teplovodní přípojka probíhaly dokončovací práce a izolace potrubí. V rámci 

SO 08 Veřejné osvětlení docházelo k finálnímu dokončení díla. V rámci SO 11 Komunikace 



 

a zpevněné plochy probíhaly následující práce: podkladní vrstvy, hutnění a dláţdění 

chodníků tzv. 2. etapy na ul. Ţákovská, podkladní vrstvy, hutnění a dláţdění chodníků na ul. 

Komunardů a přístup k objektu SO 01, podkladní vrstvy, hutnění a dláţdění parkovacích 

míst, sazení obrub, zpomalovací prahy, opěrná zeď. V rámci SO 12 Oplocení, SO 13 

Konečné terénní úpravy a SO 14 Sadové úpravy došlo k provedení celého objemu díla.  

Kromě výše uvedeného probíhaly související další práce v rámci celé stavby – návoz 

materiálu, montáţ a demontáţ lešení, úklid staveniště, zabezpečení bezpečné orientace 

chodců, odvoz tříděného odpadu, geodetická zaměření, terénní úpravy staveniště – dotčené 

pozemky byly dány do původního stavu a řada jiných prací. 

Dne 12.10.2009 byla ukončena realizace stavebních objektů 05.02 – Kanalizace tuková – 

vnitřní rozvod, 05.02 – Kanalizace tuková – exteriér a 05.02 – Lapák tuku AS-FAKU. 

Kolaudační souhlas na stavební objekt 05.02 – Kanalizace tuková – vnitřní rozvod byl vydán 

26.8.2010 (č.j. SSSÚ/81411/2010-4). Dne 13.11.2009 bylo vydáno rozhodnutí dle provozně 

manipulačního řádu na stavební objekt 05.02 – Lapák tuku AS-FAKU (č.j. OŢP-90947-Hl-

09). Dne 6.8.2010 byla ukončena realizace stavebních objektů 01 – Sportovní hala, 02 – 

Rekonstrukce východní tělocvičny, 03 – Rekonstrukce západní tělocvičny, 04 – Přípojky 

vody, 05.01 – Kanalizace dešťová a splašková, 06 – Přípojka tepla, 07 – Přípojka NN, 08 – 

Venkovní osvětlení, 10 – Příprava území, 11 – Komunikace a zpevněné plochy, 12 - 

Oplocení, 13 – Konečné terénní úpravy, 14 – Sadové úpravy. Tím byla ukončena fyzická 

realizace projektu. 

Slavností zahájení provozu sportovní haly bylo dne 30.8.2010. 

Publicita projektu byla dodrţena tak, jak byla nastavena v ţádosti o dotaci. V průběhu stavby 

bylo místo realizace projektu označeno billboardem oznamujícím spolufinancování projektu 

z ROP NUTS II Moravskoslezsko. Po ukončení fyzické realizace byl billboard nahrazen 

trvalými pamětními deskami s prvky povinné publicity, které jsou umístěny na všech třech 

budovách (východní tělocvična, západní tělocvična, sportovní hala). Informace o realizaci 

projektu byly uvedeny v Radničních listech a na internetových stránkách magistrátu města 

Havířova (www.havirov-city.cz), v rádiu a tisku (Havířovský deník). Byly vyrobeny 

informační plakáty a letáky, které byly publikovány v budově Magistrátu města Havířova, 

v samotné hale, v tělocvičnách ZŠ Ţákovská, Městském informačním centru a v budovách            

ve Správě sportovních a rekreačních zařízeních (provozovatel haly). 
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