






























































































































































 

 
   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

3. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 27. února 2023 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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P R O G R A M 
3. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 27.02.2023  

 
01. Schválení předsednictva 3. zasedání ZMH, konaného dne 27. února 2023  

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 

Vladimíra Záchulová, referent odboru kancelář primátora   
 
 

 

 
02. Schválení programu 3. zasedání ZMH, konaného dne 27. února 2023 

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 

Vladimíra Záchulová, referent odboru kancelář primátora   
 

 
 

 

 
03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 3. zasedání ZMH, konaného dne 27. února 2023 

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 

Vladimíra Záchulová, referent odboru kancelář primátora   
 
 

 

 

04. Zprávy o ověření zápisů z ustavujícího zasedání ZMH, konaného dne 17. října 2022 

a z 2. zasedání ZMH, konaného dne 12. prosince 2022 

 
        

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 

Vladimíra Záchulová, referent odboru kancelář primátora   
 
 

 

 

05. Kontrola plnění usnesení pro 3. zasedání ZMH 
 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora, 
                       Vladimíra Záchulová, referent odboru kancelář primátora   
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06. Vyhodnocení stavu veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Havířova  

za rok 2022 

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor statutárního města Havířova 

Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

                       npor. Mgr. Jindřich Siuda, vedoucí OO PČR Havířov  

npor. Ing. Pavel Budina, velitel stanice HS Havířov 

Zdeněk Chvojka, velitel JSDH Havířov Město 

Robert Ponzer, velitel JSDH Havířov Životice 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

07. Souhlas s pořízením služebního osobního vozidla a finančního zajištění veřejné zakázky  

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor statutárního města Havířova 

Zpracoval: Ing. Bohuslav Muras, ředitel MP Havířov 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

08. Souhlas s podáním žádosti o státní účelovou dotaci a přijetím dotací z Programu 

prevence kriminality na místní úrovni na rok 2023  

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města 

Zpracoval:  Ing. Bohuslav Muras, ředitel Městské policie Havířov 

                     Bc. Monika Krpelíková, projektová manažerka MP Havířov 

 

 

 

 
09. Předání majetku k hospodaření a darování movitých věcí příspěvkové organizaci  

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov 

 
Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  
Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  
 Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  
                     Lenka Miklová, referent oddělení správy majetku EO      

 
 
 

 
10. Darování movitých věcí příspěvkové organizaci Městská knihovna Havířov 
 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  
Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  
 Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  
                      Lenka Miklová, referent oddělení správy majetku EO      
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11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 524/64, k. ú. Bludovice 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                      Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                      Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

12. Prodej pozemků parc. č. 2105/794, 2105/753, 2105/384, k. ú. Šumbark 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                      Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                      Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

13. Přijetí daru pozemku parc. č. 1814/40, k. ú. Bludovice,  

ve vlastnictví Moravskoslezského kraje 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                      Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                      Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

14. Směna části pozemku města, parc. č. 113/2 v k. ú. Bludovice    

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                      Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                      Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

15. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1714/80, k. ú. Prostřední Suchá 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO  

                      Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO  

                      Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO 
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16. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2837/1, k. ú. Havířov-město 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                      Mgr. Šárka Škopková, vedoucí oddělení správy majetku EO 

                      Bc. Markéta Machálková, referent oddělení správy majetku EO 

 

 

 

 

17. Realizace vítězného projektu r. 2022 Workout vedle minigolfu  

na ul. Astronautů – navýšení finančního objemu 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                      Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO 

                      Lucie Rybářová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

                      Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel SSRZ Havířov  

 

 

 

 

18. Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2022 – rozpočtová opatření č. 169. – 178.  

 

Předkládá: Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                      Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO                     

                      Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO 

 

  

 

 

19. Návrh úprav rozpočtu I. na rok 2023 – rozpočtová opatření č. 1. – 25. 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO 

                      Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO 

                      Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  

 

 

 

 

 

20. Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2022 

 

Předkládá: Ing. Eva ŠILLEROVÁ, předsedkyně finančního výboru ZMH 

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, tajemnice finančního výboru ZMH 
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21. Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a kultury a snížení příspěvku  

na provoz PO na rok 2023  

 

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                       Alena Poláčková, referent oddělení školství 

 

 

 

 

22. Zvýšení příspěvku na provoz ZŠ M. Kudeříkové Havířov na rok 2023 

 

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

 

 

 

 

 

23. Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu PO  

na období let 2024 a 2025 - aktualizace 

 

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                 Bc. Magdaléna Zlámalová, referent školství, státní rozpočet 

 

 

 

 

24. Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol  

        zřízených statutárním městem Havířov 

 

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

Alena Poláčková, referent oddělení školství                   

Markéta Habasová, referent oddělení školství  

 

 

 

 

25. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových 

      základních škol v Havířově 

 

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

Alena Poláčková, referent oddělení školství                   

Markéta Habasová, referent oddělení školství  
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26. Ocenění pedagogických pracovníků, žáků a kolektivu 

 

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                             Kristina Jančarová, referent oddělení školství  

 

 

 

 

27. Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2022 

 

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

            Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sport 

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury 

                    Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                    Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 

 

 

 

28. Záměr poskytnutí investiční dotace TJ Slovan Havířov na spolufinancování výstavby  

      hřiště s umělou trávou a osvětlením  

 

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                      Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 

 

 

 

29. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Havířova na rok 2023 

 

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

            Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sport 

                   Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury 

                     Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit  

                     Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 

 

 

 

30. Koncepce kultury města Havířova 2022-2030 

 

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury  

                     Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

                     Irena Skořepová, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit 
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31. Stížnost občana – požadavek na zrušení zóny zákazu stání 

 

Předkládá:  Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Zpracoval:  Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb  

                     Bc. Petr Sobek, vedoucí oddělení dopravních systémů 

 Ilona Fajtlová, referent odboru komunálních služeb 

 

 

 

 

32. Vyřazení svěřeného majetku – SSRZ Havířov 

 

Předkládá:  Mgr. Daniel VACHTARČÍK, náměstek primátora pro sport 

Zpracoval:  Ing. et Ing., Bc. Jiří Matěj, MBAce, ředitel SSRZ Havířov 
 

 

 

 

33. Schválení strategického dokumentu Plánu udržitelné městské mobility statutárního  

města Havířova – SUMP 

 

Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Zpracoval: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 

                     po dobu nepřítomnosti zastoupen Bc. Janou Matuštíkovou,  

                     vedoucí oddělení územního plánování, odboru územního rozvoje 

                     Ing. Iveta Grzonková, vedoucí odboru komunálních služeb 

                     Ing. Hana Masopustová, projektová manažerka odboru územního rozvoje 

                     Bc. Petr Sobek, vedoucí oddělení dopravních systémů 

 

 

 

 

34. Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském 

kraji - 3. výzva          

 

Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru  

                      Bc. Milada Klimešová, referent organizačního odboru 

 

 

 

 

35. Smlouva o bezúplatném převodu majetku 

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor statutárního města Havířova 
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 
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36. ČSAD Havířov a.s. - návrh na změnu zástupce města v dozorčí radě společnosti 

 

Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb  

                     Mgr. Soňa Nogolová, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

37. Zánik funkce přísedícího Okresního soudu v Karviné 

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

                      Renata Vargová, referentka odboru právních služeb 

 

 

 

38. Žádost o souhlas s podáním žádosti o změnu registrace sociální služby 

 

Předkládá: Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Zpracoval: Mgr. Michaela Rosová, ředitelka SANTÉ – centrum ambulantních  

            a pobytových sociálních služeb 

 

 

 

 

39. Žádost o souhlas s podáním žádosti o zrušení registrované sociální služby 

 

Předkládá: Mgr. Stanislava GORECKÁ, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Zpracoval: Mgr. Michaela Rosová, ředitelka SANTÉ – centrum ambulantních  

            a pobytových sociálních služeb 

 

 

 

 

40. Zápůjčka ze sociálního fondu 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města 

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 

 

 

 

 

41. Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 27.2.2023  

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města 

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 

 

 

 

 



 
 

Program 3. zasedání ZMH 

27.02.2023 

10 

42. Termíny schůzí Rady města Havířova a zasedání Zastupitelstva města Havířova  

v roce 2023 

 

Předkládá:  Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města 

Zpracoval:  Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 

 

 

 

43. Písemnost adresovaná ZMH 
 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města  

Zpracoval: Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova 
 

 

 

 

 

44. ČSAD Havířov a.s. – zpráva o hlasování akcionáře per rollam 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval: Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

 

 

 

 

 

45. ENVEZ, a.s. – zpráva o průběhu valné hromady konané dne 14.12.2022  

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Zpracoval: Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

 

 

 

 

 

46. Interpelace a vystoupení občanů 

 

      - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 3. zasedání ZMH 



 

 
 

 

 

VYHODNOCENÍ STAVU VEŘEJNÉHO 

POŘÁDKU Z HLEDISKA ČINNOSTI  

MP HAVÍŘOV  

NA ÚZEMÍ MĚSTA HAVÍŘOVA  

ZA ROK 2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Havířov, leden 2023 

 



2 

 

VYHODNOCENÍ STAVU VEŘEJNÉHO POŘÁDKU Z HLEDISKA 

ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE HAVÍŘOV ZA ROK 2022 

 

Činnost Městské policie Havířov za rok 2022 

 
V roce 2022 strážníci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v souladu se 

zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, dohlíželi zejména na dodržování obecně závazných 

právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívali ke zvýšení ochrany a bezpečnosti 

osob a  majetku, přispívali k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 

dohlíželi na dodržování pravidel občanského soužití, upozorňovali fyzické a právnické osoby 

na zjištěné nedostatky, dohlíželi na dodržování  obecně závazných vyhlášek a nařízení obce a 

v neposlední řadě odhalovali přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii je 

řešili.  

 

Vlastní činnost v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti 

 

V roce 2022 od dubna strážníci prováděli především kontrolu všech nařízení vlády, které byly 

vyhlášeny nouzovým stavem v souvislosti s uprchlickou krizí běženců z Ukrajiny. V areálu 

bazénu na ul. Opletalova, kde bylo zřízeno dočasné stanoviště pro uprchlíky, městská policie 

zajišťovala nepřetržitý dozor. Taktéž byla hlídkovou činností zabezpečována zvýšená ostraha 

v místech soustředěného ubytování utečenců – hotelový komplex Impuls a ulice Střední. Dále 

prováděli strážníci kontroly dodržování platných obecně závazných vyhlášek a nařízení města 

Havířova. Jednalo se hlavně o tyto obecně závazné vyhlášky a nařízení: k zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují prostranství, na nichž se zakazuje 

konzumace alkoholu, k regulaci hlučných činností, k trvalému označování psů, o ochraně 

veřejné zeleně a užívání zařízení města Havířova, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném 

prostranství, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, o způsobu a odstraňování 

závad ve schůdnosti místních komunikací v zimním období, o vymezení místních komunikací 

k stání za cenu sjednanou a tržní řád. Dále prováděli strážníci kontroly na dodržování pravidel 

silničního provozu v rámci svých oprávnění a upozorňovali správní orgány MMH na zjištěné 

nedostatky nebo přestupky, na které nemají ze zákona oprávnění k řešení. Celkem strážníci 

odhalili 22 787 přestupků, a z tohoto počtu vyřešili na místě 87,4 % přestupků a 12,6 %, tj. 

2884 přestupků oznamovali k dalšímu řešení ke správnímu orgánu. Počet řešených přestupků 

v dopravě k ostatním přestupkům proti veřejnému pořádku je v poměru 57,4 % k 42,6 %. 

Oproti roku 2021 strážníci v roce 2022 odhalili a řešili o 384 přestupků více. V rámci 

úsekového měření rychlosti na ul. Dělnická, Ostravská a Národní tř. (zařízení demontováno 

v květnu 2022 z důvodu jeho přemístění na ulici Padlých hrdinů v Havířově-Životicích) bylo 

nad rámec výše uvedených přestupků oznámeno správnímu orgánu MMH celkem 30 468 

přestupků k dalšímu projednání, což je o 31 676 méně než v roce 2021. Pokles je způsoben 

jednak demontáží úsekového měření na ul. Národní a také tím, že na ul. Ostravské si již 

místní řidiči zvykli, že v daném úseku se měří rychlost, proto v místě měření jezdí dle 

předpisů. V roce 2022 bylo odvedeno na účet Magistrátu města Havířova za příkazové bloky 

zaplacené na místě 1 198 850 Kč. Celkem bylo uloženo pokut za 2 336 550 Kč. Za 

manipulační poplatky za montáž a demontáž technických prostředků k zabránění odjezdu 

vozidla bylo vybráno celkem 157 500 Kč a uloženy pokuty za 57 300 Kč, za měření silničním 

laserovým měřičem rychlosti ProLaser III byly uloženy sankce celkem za 93 700 Kč. 

Měřením rychlosti vozidel zařízením Ramer, umístěným ve služebním vozidle byly uloženy 

sankce za 66 300 Kč. Nižší výkaz je způsoben demontáží zařízení a zpětnou montáže do 

nového vozidla, kdy bylo zařízení 3 měsíce mimo provoz. 
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Mimo řešení přestupků strážníci MP Havířov zajišťovali veřejný pořádek při hokejových 

utkáních HC AZ Havířov, prováděli kontroly parkovišť v nočních hodinách, kontroly jízdních 

kol, kontroly na neoprávněné užívaní veřejného prostranství a chodníků, kontroly podezřelých 

osob a kontroly ve spolupráci s lesní a mysliveckou stráží. Dále strážníci zajišťovali 

v průběhu školního roku v době od 7:30 do 8:00 hod. vybrané přechody před základními 

školami s ohledem na bezpečnost dětí, nepřetržitou službu v objektu budovy Magistrátu města 

Havířova, dohlíželi na dodržování provozního řádu skateparků a na dětských hřištích. 

Průběžně probíhala kontrola dodržování provozní doby v restauračních zařízeních a 

dodržování nočního klidu. Strážníci dále spolupracovali při čistění, opravách a vodorovném 

dopravním značení místních komunikací s pracovníky Technických služeb a prováděli 

doprovod při převozu peněz pro Magistrát města Havířova.  

V průběhu roku 2022 proběhlo 7 preventivních společných kontrol s policií ČR a 

s pracovníky odboru sociálně-právní ochrany dětí na úseku ochrany před alkoholismem a 

jinými toxikomaniemi, spáchaných podáním, prodáním nebo umožněním požití alkoholu 

osobám mladším 18-ti let a na další negativní jevy, např.  konzumace návykových látek. 

Kontrolovány byly vždy vytipované restaurace na území města a některé i v rámci jedné 

kontroly opakovaně. Kontroly proběhly vždy za účasti dvou pracovníků OSPOD a 4 strážníků 

MP Havířov a 12 až 16 policistů ČR. Součástí akce byla i kontrola objektů, jejich sklepních 

prostor a podezřelých osob. Bylo zkontrolováno 59 objektů a provozoven a 79 osob bez 

závad. V době školního vyučování strážníci prováděli kontroly na záškoláctví především 

v tzv. vyloučených lokalitách. Pro tyto kontroly byli využíváni zvláště asistenti prevence 

kriminality (APK). K bezpečnosti osob a majetku dále strážníci přispěli zadržením 111 osob 

podezřelých ze spáchání trestných činů, 70 hledaných osob a nalezením 1 odcizeného 

hledaného vozidla.  

 

V průběhu celého roku 2022 městská policie reagovala na každodenní podněty z aplikace 

DejTip, které se věnují téměř výhradně problémům s parkováním motorových vozidel. Za 

celý rok jsme řešili 828 podnětů. Ačkoliv je aplikace určena k jiným účelům, je některými 

občany zneužívána k oznamování přestupků.  
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Pomocí Městského kamerového dohlížecího systému (dále MKDS) bylo strážníky zadrženo   

14 osob podezřelých ze spáchání trestného činu. Z MKDS si policie převzala 149 záznamů v 

rámci šetření trestných činů. Na základě zjištění pomocí kamerového systému bylo řešeno 234 

osob podezřelých ze spáchání přestupků. Dále bylo kamerami zjištěno a zaznamenáno 7 

dopravních nehod a na základě zjištění pomocí kamer byla poskytnuta pomoc 84 osobám. U 

136 osob byla provedena kontrola totožnosti na základě podezřelého chování. Ke správním 

orgánům bylo oznámeno 20 návrhů na odstranění zjištěných nedostatků. Policii ČR byly 

předány 3 hledané osoby. 

 

Na základě signalizace Pultu centralizované ochrany bylo uskutečněno v roce 2022 celkem 

795 výjezdů.  Byl proveden 1 výjezd na tísňové volání – agresivní klient nízkoprahového 

centra. Dále byly narušeny 3 objekty, kdy bylo poškozeno vždy okno, pachatel nezjištěn i přes 

rychlý příjezd na místo.  

 

V roce 2022 strážníci rozhodli v souladu se Zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně před 

škodlivými účinky návykových látek, o vyšetření v protialkoholní záchytné stanici (dále jen 

PZS) u 52 osob a na základě rozhodnutí lékaře provedli 44 doprovodů při převozu pacientů do 

zdravotních zařízení a PZS. 

 

V rámci projektu „Strážník blíže občanům“ je území města Havířova rozděleno na 13 částí –

okrsků shodných s obdobným rozdělením PČR. Do jednotlivých okrsků jsou přiděleni 

strážníci – patroni z příslušných komisariátů. Smyslem tohoto rozdělení města a strážníků je 

stanovit každému strážníkovi osobní odpovědnost za určenou část města. Konkrétní rozdělení 

strážníků do jednotlivých okrsků je zveřejněno na webových stránkách města Havířova.  

Strážník – patron ve svém okrsku: 

- oznamuje zjištěné nedostatky a sleduje jejich odstraňování 

- dle provozních potřeb MP Havířov vykonává část směny v tomto okrsku  

- doručuje písemnosti  

- prošetřuje stížnosti 

V roce 2022 patroni prošetřili ve svých okrscích celkem 213 písemných, elektronických a 

ústních oznámení od občanů.  

              

V roce 2022 bylo na MP nově zaevidováno 66 jízdních kol. Celkem k 31. 12. 2022 je 

evidováno 2847 jízdních kol a 12 invalidních vozíků. 

 

Z nejvýznamnějších akcí, při kterých zajišťovali strážníci veřejný pořádek a bezpečnost 

osob a jejich majetku uvádíme: 

 

Zajištění veřejného pořádku při konání hokejových utkání HC AZ Havířov na Zimním 

stadionu v Havířově-Podlesí:  

 

V období uplynulého roku od 1.1. do 31.12. 2022 probíhala ze strany MP pořádková opatření 

k zabezpečení veřejného pořádku při hokejových utkáních HC AZ Heimstaden Havířov ve 

spolupráci s PČR. Celkem bylo provedeno 21 opatření. Opatření byla prováděna především 

směrem k hlídání jednotlivých prostorů v blízkém okolí haly, hlídání a doprovod autobusu 

hostujícího družstva. Při utkáních, která nebyla označena za riziková, bylo nasazeno 11 

strážníků, nedošlo k narušení veřejného pořádku a nebyl proveden žádný zásah vůči 

konkrétním osobám. Při rizikových utkáních městská policie nasadila do opatření 17 strážníků 

a byla vždy přítomna Speciální pořádková jednotka PČR. Od poloviny roku a zahájení nové 

hokejové sezony byl snížen ze strany městské policie počet strážníků při zajišťování 



5 

 

hokejových utkání na 9, vzhledem k výrazně nižší návštěvnosti na utkání II. ligy.  

K bezproblémovému zajištění pořádkových opatření přispělo i zabezpečení ze strany HC AZ 

Havířov, a to formou zkvalitnění práce bezpečnostní agentury, zřízení turniketů a fyzickými 

zábranami.  

 

Zajišťování činnosti mobilní služebny městské policie 1 (MSMP 1):  

 

Stanoviště mobilní služebny městské policie 1 se v průběhu roku 2022 stanovuje podle vývoje 

současné situace oblasti bezpečnosti, podle požadavků občanů nebo k zajištění akcí 

celoměstského významu, či k dlouhodobější ostraze určených lokalit. MSMP 1 byla střídavě 

umístěna v těchto lokalitách: U Pošty, náměstí TGM, Jedlová, U Školy, náměstí Republiky, 

Mládežnická, Občanská, Kpt. Jasioka, Astronautů. 

 

 
 

 

Zajišťování činnosti mobilní služebny městské policie 2 (MSMP 2):  

 

Od 1.1.2019 působí v terénu na území města Havířov Mobilní služebna č.2 Městské policie 

Havířov, která byla pořízena na základě programu MV ČR – podpory bezpečnosti v obcích 

v souvislosti s migrací na léta 2017 až 2019, kdy projekt Havířov – Mobilní služebna Městské 

policie Havířov, byl úspěšně dokončen v listopadu roku 2018. 

V roce 2022 strážníci sloužící v mobilní služebně prováděli kontrolní činnost na celém území 

města Havířova, kdy preferují okrajové části města, okolí hřbitovů a kostelů, a zejména 

nahrazují detašované pracoviště v oblasti Havířov – Pr. Suchá, kde se zaměřují na 

zabezpečení veřejného pořádku jak monitorováním oblasti kamerovým systémem nebo 

pochůzkovou činností. Mobilní služebna MP č. 2 byla využita také při konání hokejových 

utkání. Dále byla mobilní služebna umísťována v místech, kde byly přijaty požadavky od 

občanů města Havířova a byla nutnost nepřetržitého monitorování dané oblasti. Jednalo se 

zejména o znečišťování veřejného prostranství na Sojčím vrchu na ul. Dělnická 62–64, 

Havířov – Pr. Suchá, kontroly na ulici M. Kudeříkové na dodržování zákazu vjezdu, 
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narušování veřejného pořádku mládeži na náměstí TGM, Havířov – Šumbark, na ulici Na 

Nábřeží a v areálech garáží na území města. Na všech uvedených místech, došlo ke zlepšení 

situace a obnovení veřejného pořádku.  

 

 
 

 

Akce celoměstského významu:  

 

- 23.4. zabezpečení akce Den dětí pro ukrajinské běžence – účast 50 dětí s doprovodem 

- 28.4. zabezpečení průjezdu cyklistického závodu Gracie městem 

- 29.4. zabezpečení přechodů pro chodce pro akci SŠ – Majáles 

- 18.5. Účast na akci dopravní soutěž Mladý cyklista – účast 79 žáků ze 12 škol 

- 24.5. Odpoledne s Besipem na Dětském dopravním hřišti – 218 dětí 

- 1.6. až 3.6. Den otevřených dveří na MP Havířov 

- Od 2.6. do 13.6. zajišťování akce v Havířovském národním centru – turnaj světového 

okruhu mládeže 

- 30.06. dohled na bezpečnost v dopravě, především usměrňování dopravy na přechodech 

pro chodce v souvislosti s ukončením školního roku. 

- Asistence u akce Hokej na dvorcích ve dnech 23,24,30 a 31.7. 

- 11.7. – 29.7. – Bezpečné pískoviště – kontrola všech pískovišť na území města. 

- 19,21,26 a 28.7. – Bezpečné prázdniny  

- 27.7. Ukliď si svůj dvorek – akce se zapojením dětí  

- 06.08. zabezpečení průběhu pietního aktu Životické tragédie v Havířově-Životicích 

- 01.09. dohled na bezpečnost v dopravě, především usměrňování dopravy na přechodech 

pro chodce v souvislosti se zahájením školního roku. 

- Od 03.09. do 04.09. opatření při konání Havířovských slavností u Sportovní haly Slávie. 

- 23. – 24.9. volby do obecních Zastupitelstev, zajišťování ostrahy volebních místností ve 

spolupráci s PČR. 

- 16.10. dohled na bezpečnost v dopravě v průběhu akce Havířovská desítka. 

- Od 18.11. do 30.12. zajištění ostrahy vánočního městečka na náměstí Republiky. 

- 31.12. opatření při zabezpečení Silvestr 2022. 



7 

 

- Intenzivní celoroční kontroly probíhaly na ochranu majetku města v parku Krásná rokle, 

ve viaduktu pod železniční tratí na ulici U Nádraží, u dětských mobiliářů, sportovních 

zařízení na území města a podobně. 
 

Dne 19.10.2022 se Městská policie Havířov zapojila do technického cvičení IZS v areálu 

bývalého dolu Dukla. 

 

 
 

 

Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence 
 

 

 

PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY NA MÍSTNÍ ÚROVNI 2022 

V rámci tohoto programu Ministerstva vnitra ČR byly schváleny dvě žádosti o dotace  

na realizaci dílčích projektů města:    

 

Projekt „Asistent prevence kriminality 2022“ 

Statutární město Havířov se poprvé přihlásilo k realizaci projektu Asistent prevence 

kriminality již v roce 2010 v rámci pilotního projektu v Programu prevence kriminality  

a extremismu v roce 2010 – Úsvit“. Projekt s programem resocializace minoritních skupin 

obyvatel v programu soužití spoluobčanů a prevence kriminality je v Havířově realizován 

každoročně a usnesením rady města č. 3679/78RM/2021 došlo ke změně Organizačního řádu 

Městské policie Havířov a s účinností od 1.1.2022 byla pozice 2 APK zařazena do 

organizační struktury.  

 

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci se strážníky MP Havířov zajišťovat veřejný pořádek, 

přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, provádět dohled nad dodržováním čistoty 

na veřejných prostranstvích a aktivně se podílet na prevenci kriminality v sociálně 

vyloučených lokalitách – v části města Havířov-Šumbark a Prostřední Suchá.  
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Personální obsazení bylo zajištěno jednou zaměstnankyní, která je v pracovním zařazení u 

Městské policie Havířov nepřetržitě od 05/2011, druhá zaměstnankyně nastoupila na základě 

výběrového řízení v dubnu 2021. 

Od 1.12.2022 došlo ke změně mentora projektu, do této funkce byl jmenován nový komisař 

Komisariátu č. 3 v Havířově-Šumbarku, který je zaměstnancem MP Havířov od 1.12.2010. 

Ke dni 30.9.2022 ukončila pracovní poměr 1 zaměstnankyně APK s pracovním poměrem na 

dobu neurčitou.  

 

Realizátorem projektu je Městská policie Havířov. 

 

 Plánované výdaje  

na projekt 

Skutečné čerpané 

výdaje na projekt 

poznámka 

Celkové náklady 723 000,- 552 131,17 Kč  

Dotace MV ČR 598 000,- 441 648,00 Kč  

Spolufinancování města 125 000,- 110 483,17 Kč z Fondu bezpečnosti 

 

Vyhodnocení činnosti pracovníků APK za období 1.1. – 31.12. 2022 

Dvoučlenná hlídka Asistentů prevence kriminality vykonává svou pracovní činnost  

v sociálně vyloučených lokalitách, tj. v částech města Šumbark a Prostřední Suchá. APK 

pracují ve dvousměnném provozu, a to na ranních směnách v době (7:00-15:30 hod.) a 

odpoledních směnách (11:30-20:00 hod.), jejich základním pracovním místem je detašované 

pracoviště městské policie v Havířově-Šumbarku na ul. Dukelská. 

 

V roce 2022 byla činnost APK mj. zaměřena na oblast zvládání dopadů uprchlické vlny 

souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu a zlepšení veřejného pořádku a bezpečnosti 

v sociálně vyloučených lokalitách. 

Této oblasti bude věnována zvýšená pozornost i v roce 2023. 

Projekt „Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – Dopady pandemie 

nemoci Covid-19 – 2022“ 

Smyslem projektu bylo reagovat na společenskou proměnu poznamenanou pandemií nemoci 

Covid -19. Při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami byl v celé ČR zaznamenán 

mimořádný nárůst výchovných problémů u dětí, které v důsledku opatření v době pandemie 

nechodily do školy, neměly nastavený denní režim a vzdělávaly se pouze formou distanční 

výuky. V důsledku dlouhodobého pobytu dětí doma bez režimu a s omezenými školními 

povinnostmi děti odmítají chodit do školy, odmítají ve škole pracovat, objevují se u nich ve 

zvýšené míře psychické potíže – úzkosti, deprese a fóbie. Do popředí vystupují zejména 

psychické problémy dětí i rodičů a agresivita dětí, některé děti toto zátěžové období vedlo k 

užívání omamných psychotropních látek. Děti jsou demotivované, jejich problémy se násobí a 

rodiče výchovu těchto dětí přestávají zvládat. 

Záměr projektu vychází z potřeby dalšího prohlubování multidisciplinární spolupráce 

odborných subjektů participujících v systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny.  

 

Realizátorem projektu je OSPOD a MP Havířov. 

 

 Plánované výdaje  

na projekt 

Skutečné čerpané 

výdaje na projekt 

poznámka 

Celkové náklady 78 600,- 71 882,-  

Dotace MV ČR 53 000,- 46 282,-  

Spolufinancování města 25 600,- 25 600,- z Fondu bezpečnosti 
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PROGRAM BEZPEČNOST BEZ HRANIC  

Projekt spolupráce městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova  

 

V rámci realizace česko-polského projektu „Bezpečnost bez hranic – projekt spolupráce 

městských policií z Jastrzębie-Zdroju, Karviné a Havířova“ zakoupilo město v listopadu 2020 

projekční laserovou střelnici, včetně vybavení pro nové výcvikové středisko. Tato interaktivní 

střelnice již slouží strážníkům MP Havířov k výcviku střelby prostřednictvím bezpečné 

laserové zbraně. Jde o moderní výcvikový prostředek pro vytváření základních střeleckých 

návyků a taktiky zásahu se zbraní. Střelnice umožňuje program výcviku podle stupně 

schopností cvičícího, který řeší buďto úlohy se zaměřením na získání správných návyků při 

zaměřování a spouštění zbraně, nebo modelové situace pro oprávněné použití služební 

zbraně.   

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Programu 

Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR. 

 

V rámci udržitelnosti projektu, v klíčové aktivitě „Bezpečnost bez hranic-přeshraniční 

workshop městských policií" bylo dne 9.6.2022 realizováno již druhé setkání městských 

policií, tentokrát za účasti všech tří zúčastněných stran, Jastrzębie-Zdrój, Karviné a Havířova. 

(prvního setkání se z důvodu mimořádných vládních opatření zúčastnili workshopu 

prostřednictvím online aplikace Zoom).  

Dne 4.8.2021 byla schválená dílčí Závěrečná zpráva o realizaci projektu za město Havířov  

se způsobilými výdaji ve výši 11 371,48 € (100%) a schváleno proplacení dotace  

ve výši 9 665,76 € (85%), tedy v plném možném rozsahu.   

 

Dne 7.9.2022 byla dotace v plné 

výši proplacena na účet města. 

 

SKUPINA PREVENCE MP  
 

ČINNOST V ROCE 2022 

 

Preventivní besedy 

V období od 4.01. – 21.12.2022 bylo uskutečněno celkem 279 preventivních besed 

v celkovém počtu 5 178 zúčastněných osob. 
 

Z toho: 

Preventivní program Počet besed Počet účastníků 

na ZŠ v rámci preventivního programu  

„Dej přednost životu“ 162 2 500 žáků 

na ZŠ v rámci preventivního programu  

„Právo jako pravidlo chování“ 50 989 žáků 

na ZŠ v rámci preventivního programu  

„Pes není hračka“ 17 614 žáků 

na ZŠ v rámci preventivního programu  

„(Ne)bezpečný svět internetu“ 28 559 žáků 
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v přípravné třídě na ZŠ Gen. Svobody  

v rámci preventivního programu  

„Krůčky k bezpečí“  
1 9 dětí 

v rámci preventivního programu  

„Stáří beze strachu“ beseda se seniory  
4 139 seniorů 

v Nemocnici Havířov, na dětském oddělení 

preventivní beseda pro nemocné děti  

a jejich ošetřovatelky 

1 
5 dětí  

a zdravotnický personál 

ve SŠ Kpt. Jasioka, Havířov-Suchá,  

v rámci preventivního projektu  

„Ne“bezpečný internet 
11 262 studentů 

na Gymnáziu J. A. Komenského, Havířov-

Město, v rámci Dne prevence  5 101 studentů 

 

Další projekty: 
  

„Bezpečné prázdniny“ V rámci zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu byl 

ve dnech 19., 21., 26. a 28.7. a následně ve dnech 2., 4., 23. 

a 25.8.2022 realizován projekt, který byl zaměřen na 

bezpečnost dětí v období letních prázdnin. Uskutečnil se na 

dopravním hřišti ul. U závor, Havířov-Šumbark a zúčastnilo 

se ho celkem 104 dětí příměstského letního tábora Asterix, 

středisko volného času, Havířov. 

 

„Bezpečné pískoviště“ Projekt realizován ve dnech od 11.07. - 12.08.2022. 

V rámci tohoto projektu byla provedena kontrola celkem 

331 pískovišť, hřišť a dětských mobiliářů.  

Celkem zjištěno 12 závad.  

Ve spolupráci s APK v městské části Havířov-Šumbark 

bylo dále zkontrolováno 22 dětských pískovišť, mobiliářů a 

hřišť. Zjištěno 7 závad. 

 

„Bezpečně do cíle“ V souvislosti se začátkem nového školního roku byl ve 

dnech 13.9. - 31.10.2022 realizován preventivní projekt, 

jehož cílem je snížení nehodovosti a zranění žáků 1. tříd 

v silničním provozu, upozornit děti na nebezpečné situace  

a případná rizika silničního provozu, se kterými se mohou 

setkat při cestě do školy.   

Tohoto projektu se zúčastnilo celkem 19 prvních tříd ze 12 

základních škol v celkovém počtu 357 žáků. 

 

„S tygříkem se učím rád,  

se značkou jsem kamarád“ 

V rámci zvýšení bezpečnosti v silničním provozu byl 

v období od 12.4. - 28.6.2022 realizován preventivní 

projekt, zaměřený na snížení rizik nehodovosti a zranění 

dětí předškolního věku v silničním provozu, v souvislosti 

s nástupem této cílové skupiny do školy.  

Tohoto projektu se zúčastnilo celkem 27 havířovských MŠ 

v celkovém počtu 522 dětí.   
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V roce 2022 skupina prevence dále zajišťovala a prezentovala činnost Městské policie 

Havířov na těchto akcích: 

 

Dne 22.4.2022 účast MP Havířov na celoměstské akci Den Země. 

 

     
 

Dne 23.4.2022 pomoc pro děti z Ukrajiny, zábavné a poučné odpoledne na MP Havířov. 
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Dne 18.5.2022 spolupráce s komisí BESIP na akci Městské kolo dopravní soutěže Mladý 

cyklista 2022 na DDH U Závor, Havířov-Šumbark.  

Celkem 79 žáků z 12 základních škol se zapojilo do této cyklistické soutěže ve dvou 

kategoriích, žáci ve věku od 10-12 let a 12-16 let.   

 

 
 

Dne 24.5.2022 účast na Zábavném odpoledni s BESIPEM na dětském dopravním hřišti  

U Závor, v Havířově-Šumbarku.  

Akci navštívilo 218 dětí. 

 

Ve dnech 1.-3.6.2022 ve spolupráci s HZS, PČR a ZS zajištění Dnů otevřených dveří 

v areálu městské policie a hasičské stanice HZS na Karvinské ulici u příležitosti MDD. 

Zúčastnilo se 1500 dětí z mateřských a základních škol. 

 

 
 

Dne 9.6.2022 Den dětí v MŠ Přímá, Havířov-Podlesí.  

Zúčastnilo se 59 dětí. 
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Dne 27.7.2022 spolupráce s Asistenty prevence kriminality na akci „Ukliď si svůj dvorek“ 

v parku B. Němcové, Havířov-Šumbark.  

 

 
 

Dne 30.08.2022 akce „S BESIPEM do školy“.  

Městská policie se opět zúčastnila celoměstské akce pořádané komisí BESIP na velkém 

dopravním hřišti, kde si návštěvníci mohli zblízka prohlédnout mobilní služebnu strážníků a 

dozvědět se tak více o jejich výkonu služby. Ve stanu skupiny prevence si děti mohly formou 

kvízů vyzkoušet své vědomosti z dopravní výchovy. Akce se zúčastnilo téměř tři sta 

havířovských dětí. 

 

Dne 20.9.2022 prezentace Městské policie Havířov na Náměstí republiky na celoměstské akci 

Den mobility. V rámci konání této akce jejíž letošní slogan zněl „Move better / Pohybujte se 

lépe“, měla opět možnost Městská policie Havířov jednak prezentovat občanům svou činnost 

v oblasti prevence, ale také se aktivně zapojit do programu pro děti, jehož cílem bylo zvýšit 

informovanost o dopravě a bezpečném chování chodců a cyklistů.  

 

Detašované pracoviště MP Havířov 
 

Na základě požadavku občanské komise z Havířova-Šumbarku bylo městskou policií Havířov 

od 1.1.2022 do 31.12.2022 provozováno Detašované pracoviště městské policie (dále DPMP) 

na ul. Dukelská 9a v Havířově-Šumbarku. Toto pracoviště bylo obsazováno strážníky městské 

policie a asistenty prevence kriminality a slouží ke zlepšení bezpečnostní situace a veřejného 

pořádku ve vyloučené lokalitě Havířov-Šumbark. Úřední hodiny pro styk s občany jsou 

stanoveny PO, ST, PÁ 9:00-10:00 hod. a 16:00 – 17:00 hod. V tyto úřední hodiny se na 

DPMP v Havířově-Šumbarku dostavilo 7 občanů s žádostí o pomoc nebo s dotazem na 

strážníky. Občané kontaktují strážníky většinou během jejich pochůzkové činnosti nebo 

telefonicky. Strážníci sloužící na DPMP vyřešili v této lokalitě za rok 2022 910 přestupků. Na 

žádost občanů reagovali ve 328 případech a pomoc občanům poskytli 311 krát. Při kontrolní 

činnosti bylo zadrženo 6 osob  hledaných policií ČR a zadrženo 5 pachatelů trestných činů.  
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Kontrolní činnost 

 
Na kontrolní činnosti v rámci MP Havířov se podílí vedení MP Havířov včetně ředitele, jeho 

zástupců, inspektora primátora Havířova, revírních komisařů a komisařů jednotlivých 

komisariátů.  

 

Veškeré kontroly vedoucích pracovníků MP Havířov byly zaměřeny na dodržování řádů, 

směrnic a rozkazů platných na MP Havířov a zákona o obecní policii a činnost hlídek 

v ulicích města, především pak na: 
 

-     ústrojovou kázeň  

- plnění pracovních úkolů ve městě 

- dodržování činnosti na kontrolních bodech 

- vedení písemností 

- evidence zbraní, střeliva a stavu zbrojních skladů 

- provádění výcviku sebeobrany 

- požívání alkoholu na pracovišti 

- dodržování vysílací kázně 

- provádění předávky směn a údržby svěřených prostředků 

- průběh a výsledky střeleckého výcviku 

 

Vedení MP Havířov, tj. ředitel a vrchní komisaři mimo běžné kontroly v rámci řádné pracovní 

doby provedli mj. 52 kontrol ve dnech pracovního klidu a volna. V průběhu roku 2022 

provedl inspektor primátora Havířov celkem 206 kontrol na jednotlivých komisariátech 

specificky zaměřených na kontrolu uložených zbraní, střeliva a manipulaci s nimi, včetně 

vedení evidence zbraní a zbrojních průkazů, na přijímání oznámení občanů a jejich řešení, 

včetně právní kvalifikace, zejména na vyhodnocování používání donucovacích prostředků.  

Inspektor primátora prováděl kontrolu a vyhodnocování událostí na všech komisariátech za 

uplynulý den. Vedoucí strážníci (revírní komisaři a komisaři) provedli celkem 730 kontrol 

v rámci řádných směn, které jsou včetně zjištěných nedostatků zapsány v informačním 

systému MP Manager. 

 

Zjištěné nedostatky byly okamžitě řešeny v rámci pracovně právních vztahů se zodpovědnými 

strážníky a zaměstnanci. V případě potřeby byla přijata odpovídající opatření. Byly prováděny 

měsíční kontroly pokutových bloků a odvody peněz od strážníků za udělené pokutové bloky 

vždy k 10 dni následujícího měsíce. Roční inventura pokutových bloků u všech strážníků MP 

Havířov byla provedena v měsíci prosinci 2022 bez zjištěných závad. 

Komise pro projednávání pracovních úrazů projednala za rok 2021 celkem 8 pracovních 

úrazů. U všech úrazů nebylo zjištěno zavinění na straně zaměstnavatele či zaměstnance.  

 

Součinnost s PČR 
 

Součinnostní vztahy mezi Městskou policií a Policií České republiky jsou stanoveny v § 1 

odst. 3, zákona č. 553/1991 Sb. O Obecní polici a dále jsou stanoveny v § 14 zákona č. 

273/2008 Sb. O Policii České republiky (spolupráce Městské policie a Policie ČR je 

stanovena zákonem). Jako každý rok se obě policejní složky scházejí na úrovni vedení 

městské policie, inspektora primátora, vedení Obvodního oddělení PČR Havířov 1 a 3 a dle 

potřeby vedení Služby kriminální policie a vyšetřování a Dopravní inspektorát PČR Karviná. 

Spolupráce v roce 2022 byla zaměřena na zajištění veřejného pořádku při konání 

společenských akcí města Havířova a při konání zápasů havířovských hokejistů. Konaly se 
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pravidelné měsíční akce, u kterých probíhaly společné kontroly vybraných oblastí, zaměřené 

na podávání alkoholu mladistvým, na kontrolu podezřelých osob a kontrolu objektů, zda se 

v nich nenachází závadové osoby. V průběhu roku došlo k součinnosti s PČR v 1662 

případech. Případné rozpory v rámci výkonu služby byly ihned vyřešeny vedením obou 

policejních složek a spolupráce mezi oběma policejními složkami je stále na velmi dobré 

úrovni. 

 

Stížnosti 

 
V roce 2022 bylo přijato celkem 17 podání občanů týkajících se činnosti strážníků Městské 

policie Havířov. Konkrétních stížností proti strážníkům Městské policie Havířov bylo přijato 

14, kdy 1 stížnost byla vyhodnocena jako odůvodněná. Počet stížností odpovídá postavení a 

pracovnímu nasazení strážníků, kteří vykonávají práci pro občany města Havířova. Jako 

preventivní opatření se provádí důsledná kontrola výkonu služby strážníků (fyzické kontroly 

strážníků, GPS – systém sledování polohy v radiostanicích a ve služebních vozidlech Městské 

policie, kontrolní body, služební kamery). 

 

ROK      2019      2020      2021      2022 

Počet podání           33         24          41            17 

Připomínky           10           5            8              3 

Stížnosti           23         19           33             14 

Stížnosti odůvodněné             0           0              3               1 

Částečně odůvodněné             1           1             1               0 

Postoupené PČR             0           0             0               0 

 

Události v rámci školení a výcviku v roce 2022 

 
Základní prvky sebeobrany a používání donucovacích prostředků (hmaty, chvaty) nacvičovali 

strážníci MP Havířov v tělocvičně ZŠ Fr. Hrubína od 1.3.2022 do 19.12.2022, vždy v pondělí 

a čtvrtek (17.00-19.00 hod.). V termínu od 3.1.2022 do 28.2.2022 strážníci pracovali na své 

fyzické kondici individuálně ve svém volném čase, jelikož tréninky byly zrušeny z důvodu 

protiepidemiologických opatření. 

 

Ve dnech 16. a 30. května proběhly v areálu ZŠ F. Hrubína v době od 17.00 - 19.00 hod. 

fyzické testy strážníků MP. Fyzické testy strážníků jsou dány „Směrnicí pro fyzické testy MP 

Havířov“, jedná se o baterii testů kondiční zdatnosti, které prověřují základní pohybové 

schopnosti - rychlost, obratnost, pohyblivost, sílu, vytrvalost. Dva strážníci neprospěli. 

Nesplnění fyzických testů bylo zohledněno ve výši přiznaného osobního hodnocení. 

Dne 26. září proběhly v areálu ZŠ F. Hrubína v době od 17.00-19.00 hod. opravné fyzické 

testy strážníků MP, kteří neprospěli, nebo se ze zdravotních důvodů fyzických testů v měsíci 

květnu nezúčastnili. Všichni strážníci splnili fyzické testy. 

 

Do pracovního poměru nastoupil v průběhu roku 1 zaměstnanec, pracovní poměr ukončilo 

šest zaměstnanců. 
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V průběhu roku 21 strážníků dokládalo potvrzení o zdravotní způsobilosti dle Zákona č. 

119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.   

Střelecký výcvik strážníků MP proběhl v souladu se Zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných 

zbraních a střelivu, v níže uvedených měsících: 

 

Duben   20., 21., 26., 27. 

Květen  3., 5., 10., 12.         mířená střelba 5+15 ran z pistole CZ-75, ráže 9 

      mm na terč 50/20 UIT ve vzdálenosti 25 m     

Září  27., 29. 

Říjen   10., 12., 24, 25., 26., 27.   dvojstřely v čase 4 sec. z pistole CZ-75, ráže 9 mm   

na otočný pistolový terč ve vzdálenosti 5, 10, 15 a  

20 m     

 

 
 

Provoz pultu centralizované ochrany (dále jen PCO) 

 
Celkem bylo k 31.12.2022 připojeno na PCO 144 objektů, z nichž 114 objektů je města 

Havířova, 17 objektů organizací, kterým byla udělena výjimka pro připojení Radou města 

Havířova, 10 objektů komerčních a 3 objekty města Šenova, kde výjezd zajišťuje MP Šenov. 

 

Platby k vyrovnání vícenákladů provozu PCO činily v roce 2022 od objektů, které obdržely 

výjimku Rady města Havířova k připojení a jsou na území města, 63 738,- Kč. 

Za hlídání soukromých objektů byly v souladu s rozhodnutím Rady města Havířova přijaty 

platby za služby do „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově“ v celkové výši 198 330,- Kč. 

 

Na konci roku 2019 byla realizována veřejná zakázka na pronájem technologie PCO. Náklady 

na pronájem a servis technologie PCO za rok 2022 činily 60 766,20 Kč. Zároveň byl již 

zaplacen poplatek ČTÚ na rok 2023.  
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Náklady a příjmy PCO 2020 – 2022 

 

 

Výpočetní, telekomunikační a dokumentační technika 

 
V roce 2022 bylo v provozu 43 PC z toho na komisariátu č. 1, ul. Karvinská 30 ks,  

5 ks na komisariátu č. 2, ul. Balzacova, 4 ks na komisariátu č. 3, ul. Gen. Svobody, 1 ks na 

služebně Magistrátu města Havířova, 2 ks v mobilních služebnách a 1 ks na detašovaném 

pracovišti na ul. Dukelská. 

 

Z důvodu odstranění stožáru ve správě HZS, na kterém byly nainstalovány bezdrátové spoje 

pro spojení mezi komisariáty, se začaly využívat pro přenos dat optická vlákna firmy PODA. 

Tato vlákna byla původně určena pouze pro městský kamerový dohlížecí systém. V roce 2022 

byla navýšena konektivita na všech třech komisariátech na rychlost 500Mbps. 

Přes optické spoje jsou využívány tyto služby a programy: program GINIS, vnitřní pošta a e-

maily pomocí programu Outlook, internet, právní program ASPI, GS web, systém včasné 

intervence, přístupy do centrálního registru řidičů, centrálního registru obyvatel ČR, centrální 

evidence vozidel a registr obyvatel města Havířova. Pomocí spoje je také provozován varovný 

systém MPVIS pro hlášení varovných zpráv a pro kontrolu hladiny řek. 

Od října 2016 využívá a eviduje Městská policie Havířov vybrané přestupky v celostátním 

registru přestupků. 

V roce 2018 byla realizována veřejná zakázka na dodavatele nového informačního systému, 

který splňuje všechny legislativní požadavky stanované zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní 

policii a také požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU – o ochraně osobních 

údajů GDPR. Nový informační systém (dále jen IS) je aplikace k vytváření a správě událostí a 

přestupků. Je možné zadávat a ověřovat data přímo on-line z terénu. IS umožňuje on-line 

ztotožnění osoby vůči základním registrům, napojení na databázi odcizených vozidel (MV), 

napojení na databázi osob v pátrání (MV), napojení na centrální registr vozidel provozovaný 

Ministerstvem dopravy ČR a napojení na ISEP (centrální evidence přestupků), vše v souladu 

s platnou legislativou. V prosinci 2018 byla zahájena implementace vybraného IS a od března 

roku 2019 byl zahájen ostrý provoz. IS byl průběžně rozšiřován a aktualizován. 

Informační systém je neustále rozšiřován o nové funkce, v roce 2021 bylo přidáno mimo jiné 

zobrazení fotografie z občanského průkazu při lustraci osoby. 

 

V roce 2022 byla realizována veřejná zakázka na dodavatele nového IS, který bude splňovat 

přísnější bezpečnostní standarty. V prosinci začala implementace vybraného IS. 

     

  2020 2021 2022 

Pronájem + 

servisní smlouva 
- 58 361,93 Kč - 68 041,93 Kč - 60 766,20 Kč 

Poplatky ČTÚ - 10 900,- Kč - 10 900,- Kč - 10 900,- Kč 

Obdržené platby + 259 979,49 Kč + 190 283,- Kč + 262 068, - Kč 

Celkem + 190 717,56 Kč + 111 341,07 Kč + 190 401,80 Kč 
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Vstup do on-line databáze Pátrání po motorových vozidlech a Pátrání po osobách z PC 

umístěném ve služebně Městské policie v budově Magistrátu města Havířova přes 

zabezpečenou síť dopravně správních evidencí, která je ve správě PČR, byl nahrazen 

automatickým lustrováním v IS. 

V roce 2022 se pro práci on-line v terénu využívalo 22 ks mobilních telefonů. V místě řešení 

mohou strážníci plně využívat IS. 

Pro záznam řešených přestupků bylo využíváno 64 ks digitálních minikamer. Nejstaršího typu 

kamer bylo 16 ks, novějšího typu 46 ks. Tyto typy se již neprodávají, a proto byly pořízeny  

2 ks nového typu kamer. 

     

Autoprovoz 
 

Koncepce městské policie zahrnuje používání 7 vozidel. Na základě schváleného rozpočtu 

bylo provedeno výběrové řízení na dodávku 2 osobních automobilů. Součástí výběrového 

řízení byl odprodej 2 ojetých vozidel za vysoutěženou cenu v rámci výběrového řízení. Po 

dodání nových automobilů v prosinci 2022 byly provedeny nutné úpravy na vozidlech tak, 

aby je bylo možno zařadit do výkonu služby městské policie. Jedná se o montáž výstražného 

světelného a zvukového zařízení, přední a zadní kamery, vysílací stanice včetně snímače GPS 

polohy vozidla. Ze starých vozidel byla veškerá zařízení demontována. Také bylo provedeno 

označení dvou vozidel v souladu s prováděcí vyhláškou. U vozidla 1TI 3007 došlo v průběhu 

roku k výměně RZ na 2TE 1320 (z důvodu ztráty RZ). 

 

 
 

 

V roce 2022 bylo z těchto důvodů průběžně v provozu u MP Havířov 9 osobních automobilů 

a 1 obytný vůz – mobilní služebna č.2 a 3 přívěsy. 
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Použitá vozidla:   2 x výkon stálé služby, výjezdy PCO – komisariát č.1 

    1 x výkon stálé služby, výjezdy PCO – komisariát č.2    

    1 x výkon stálé služby, výjezdy PCO – komisariát č.3 

    1 x revírní komisaři – kontrolní činnost hlídek, psovodi 

    1 x krizové řízení města, integrovaný záchranný systém  

1 x MTZ, kontrolní činnost vedení, zabezpečení a převozy na         

      hromadné akce 

    1 x mobilní služebna č.2 – obytný vůz 

 Přívěsy:   1 x Hymer Eriba Nova – mobilní služebna č.1 

    1 x přívěs pro převoz služebních psů 

    1 x valníkový přívěs  

   

Konkrétně se jednalo o tyto osobní automobily a přívěsy: 

1 x Škoda Karoq 1,6 TDI   1TV 3400  

1 x Škoda Octavia Combi 1,6 TDI  1TL 9393 – do 12/2022    

1 x Škoda Octavia 1,6 TDI   1TV 3444 

2 x Škoda Karoq 2,0 TDI   1TY 5954 

1TZ 8218  

2 x Škoda Octavia 1,4 G-Tec   1TI 3006 – do 12/2022   

      1TI 3007 (nová 2TE 1320) 

2 x KIA Ceed SW 1,5 T-GDi   2TF 7705 – od 12/2022   

      2TF 7706 – od 12/2022    

1 x Fiat Carado Capron 2,3 (MSMP 2) 1TL 6444     

 

1 x přívěs pro převoz služebních psů  1T7 4353 

1 x přívěs – mobilní služebna č.1  5T9 2099 

1 x přívěs nákladní     5T9 2082  

 

Tyto dopravní prostředky byly používány ke kontrolní preventivní činnosti, výjezdům na 

PCO, výjezdům na žádost občanů města, k převozům na protialkoholní záchytné stanice, 

k zajištění činnosti odboru sociálně právní ochrany dětí, vodoprávního orgánu a také k 

zajištění vlastního běžného provozu MP Havířov.  

Náklady na pohonné hmoty jsou srovnatelné s uplynulým rokem. Náklady na 1 km jsou také 

srovnatelné s uplynulým rokem. Do budoucna budeme vozový park městské policie nadále 

obměňovat s důrazem na ekonomiku provozu. 

Na celém autoparku byly prováděny běžné opravy a údržba s celkovými náklady 422 480,24 

Kč. Náklady na opravy a údržbu včetně pneumatik jsou ve srovnání s rokem 2021 nižší o 98 

532,51 Kč.  

V roce 2022 byl vzhledem k bezpečnostní situaci ve městě zachován stanovený doporučený 

kilometrový limit na směnu (90 km na 12–ti hodinovou směnu na komisariátu č.1 a 80 km na 

12–ti hodinovou směnu na komisariátech č.2 a 3). Celkový počet ujetých kilometrů, oproti 

loňskému roku je nižší o 27 400 km.  

Vozidla městské policie při celkovém počtu ujetých kilometrů 246 430 km, byla účastníkem 

jedné dopravní nehody s celkovou škodou 9 523 Kč. Škoda byla uhrazena pojišťovnou v plné 

výši. 

V roce 2022 byla vozidla městské policie i nadále pojištěna u České pojišťovny a jsou 

zařazena do Integrovaného záchranného systému (IZS).  
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                     Rozbor spotřeby PHM v roce 2022 

 

RZ 

 

ujeto 

(km) 

spotřebováno 

PHM (l) 

cena 

(Kč) 

prům.spotř. 

(l/100 km) 

náklady 

na 1 km 

(Kč) 

1TZ 8218 
(r.v.2021) 

38 810 2 715 119 291,52 7 3,07 

2TF 7705 
(r.v.2022) 

45 2,81 101 6,24 2,24 

2TF 7706 
(r.v.2022) 

417 26 912,97 6,24 2,19 

1TI 3006 
(r.v.2017) 

50 695 3 436,34 163 563,74 6,78 3,23 

2TE 1320 

(r.v.2017) 
48 593 3 575,26 170 242,86 7,36 3,5 

1TL 6444 
(r.v.2018) 

7 861 923,77 39 786,96 11,75 5,06 

1TL 9393 
(r.v.2018) 

11 395 809,7 30 258 7,1 2,66 

1TV 3400 

(r.v.2019) 
27 285 1 765,01 74 439,98 6,47 2,73 

1TV 3444 

(r.v.2019) 
51 993 3 891 165 824,39 7,48 3,19 

1TY 5954 

(r.v.2020) 
9 336 602,6 26 027,78 6,45 2,79 

CELKEM 246 430 17 746,86 790 439,20 7,2 3,21 

      Výpočet průměrné spotřeby a nákladů na 1 km je vypočítán z celkových hodnot. 

 

 

 

                  Průměrná cena PHM dle MPSV ČR 

 

ROK Natural 95 (Kč/litr) Natural 98 (Kč/litr) Nafta (Kč/litr) 

2019 33,10 37,10 33,60 

2020 32,00 36,00 31,80 

2021 37,10 40,50 36,10 

2022 44,50 51,40 47,10 
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     Náklady na autoprovoz  

 

AUTOPROVOZ 2020–2022 

rok RZ ujeto km prům. spotřeba náklady na 1 km 

2
0

2
0

 

3T1 0778 21 275 9,84 3,19 

8T6 2829 57 140 7,09 1,87 

1TI 3006 58 841 5,93 1,66 

1TI 3007 57 995 6,13 1,74 

1TL 6444 9 641 11,81 3,23 

1TL 9393 59 163 6,49 1,79 

1TV 3400 5 116 7,06 1,94 

1TV 3444 10 633 5,85 1,56 

1TY 5954 812 9,53 2,47 

Celkem 280 616 6,85 1,92 

2
0

2
1
 

8T6 2829 20 110 7,6 2,09 

1TI 3006 56 579 5,92 1,71 

1TI 3007 56 037 6,27 1,79 

1TL 6444 10 828 12,26 3,72 

1TL 9393 57 046 6,92 2,1 

1TV 3400 18 395 6,39 2,03 

1TV 3444 45 447 7,02 2,18 

1TY 5954 6 095 6,79 2,07 

1TZ 8218 3 293 6,44 2 

Celkem 273 830 6,81 2,03 

2
0

2
2
 

2TF 7705 45 6,24 2,24 

2TF 7706 417 6,24 2,19 

1TI 3006 50 695 6,78 3,23 

2TE 1320 48 593 7,36 3,5 

1TL 6444 7 861 11,75 5,06 

1TL 9393 11 395 7,1 2,66 

1TV 3400 27 285 6,47 2,73 

1TV 3444 51 993 7,48 3,19 

1TY 5954 9 336 6,45 2,79 

1TZ 8218 38 810 7 3,07 

Celkem 246 430 7,2 3,21 

                               

    Údaje v tabulce převzaty z tabulky Rozbor spotřeby PHM. 
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Laserový měřič rychlosti  

V roce 2020 byla realizována veřejná zakázka na nákup nového laserového měřiče rychlosti 
(dále jen měřič). Součástí veřejné zakázky byl i odprodej měřiče pořízeného v roce 2004, 
který se v závěru roku 2019 porouchal. Vzhledem ke stáří zařízení byla oprava nerentabilní. 
Nový měřič byl pořízen z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a 
upevnění veřejného pořádku ve městě Havířově“ za 338 982,- Kč. 
Náklady na ověření měřiče činily 39 952,- Kč. 
Novým měřičem bylo v roce 2022 zjištěno 215 přestupků a celkově byly uděleny pokuty 
v hodnotě 94 000,- Kč. 
 

Radar k měření rychlosti 

V prosinci 2012 byla provedena montáž radarového měřiče RAMER 10C k měření rychlosti 
vozidel pevnou zástavbou do služebního vozidla. Radar byl financován na základě veřejné 
zakázky z „Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 
pořádku ve městě Havířově“ celkovým nákladem ve výši 825 000,- Kč a byl dodán firmou 
RAMET C.H.M. a.s. Kunovice. V lednu 2013 proběhlo certifikované proškolení vybraných 
strážníků k obsluze radaru.  
 
Z důvodu obnovy vozového parku byl v roce 2018 a 2022 radarový měřič přemontován ze 
starého služebního vozidla do nového.  
V roce 2022 byla v rámci zástavby radaru do nového vozidla provedena i povinná 
recertifikace přístroje firmou RAMET s.ro., náklady celkově činily 179 322,- Kč. Dále byla 
provedena oprava radaru ve výši 30 136,50 Kč. Byl zaplacen poplatek ČTÚ za využívání 
rádiových kmitočtů ve výši 8 500,- Kč. 
Radarem bylo v roce 2022 zjištěno 169 přestupků a celkově byly uděleny pokuty v hodnotě  
66 300,- Kč.  
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Alkohol testery Dräger 
 

Do konce roku 2022 byly v provozu 4ks alkohol testerů. Byla dokončena obměna starých 

alkohol testerů. Byl vyřazen poslední kus pořízený v roce 2008, který byl nahrazen jedním 

kusem nového typu. Náklady na údržbu v roce 2022 činily 23 936,22 Kč. 

 

Mobilní služebna 1 (MSMP 1) 

V roce 2009 byl zakoupen na základě veřejné zakázky obytný přívěs, který byl přestavěn na 

mobilní služebnu. Umísťování mobilní služebny je realizováno na základě vyhodnocení stavu 

veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Havířova s přihlédnutím k požadavkům 

občanů. Služebna je umísťována na veřejném prostranství po dobu, která je nutná a povede ke 

zlepšení veřejného pořádku v dané oblasti.  

V místech, kde je umístěna mobilní služebna, se strážníci setkávají s velmi pozitivním 

ohlasem ze strany občanů, především v lokalitách s dlouhodobými problémy 

s nepřizpůsobivými občany. Prostřednictvím mobilní služebny je zajištěna vysoká 

spokojenost občanů při eliminaci negativních jevů spojených s jejich pohybem v dané 

lokalitě. 

V roce 2022 byla realizována pravidelná údržba svépomocí s nákupem několika náhradních 

dílů a jedna odborná elektro oprava při poruchách kamerového systému ve výši 4 162,40 Kč.  

 

Mobilní služebna 2 (MSMP 2) 

V roce 2018 byla úspěšně dokončena realizace projektu mobilní služebny se samostatným 

pohonem. Na začátku roku byl zakoupen obytný vůz, který byl v polovině roku přestavěn 

podle požadavků městské policie. Vše bylo realizováno na základě řádných výběrových 

řízení.  

Základní část rozsáhlé přestavby obsahuje kamerový systém s termokamerou. Kamera je 

umístěna na pneumatickém výsuvném sloupu, který se vysouvá 2,2 metru nad střechu vozidla. 

Po vysunutí je kamera ve výšce 5 metrů nad zemí, což umožňuje dobrý rozhled po okolí. 4 

kamery jsou umístěny po obvodu vozidla a slouží k monitorování bezprostředního okolí 

služebny. Pro krizový štáb je uvnitř služebny připraven prostor pro 6 osob s možností náhledu 

na kamerový systém. Součástí kamerového systému je možnost jeho zálohování na dobu až 

14 dnů a jeho sledování také na vzdáleném pracovišti. Pro napájení služebny elektrickou 

energií jsou vybudovány 3 varianty možného provozu – elektrická síť, elektrocentrály nebo 

provoz z akumulátoru přes měnič. Pro stabilizaci podvozku bylo namontováno elektricko-

pneumatické zařízení se samostatným kompresorem pro zvýšení tuhosti podvozku. 

Služebna je označena v souladu s vyhláškou a je vybavena výstražným zvukovým a 

světelným zařízením modré barvy, vnějším osvětlením prostoru kolem služebny a vysílacím 

zařízením. 

Pro obsluhu mobilní služebny je uvnitř připraveno sociální zařízení, kuchyňka s ledničkou a 

sporákem. Interiér je vybaven klimatizační jednotkou.  

V roce 2022 byla realizována pravidelná údržba svépomocí a jedna odborná oprava 

mechanických částí vozidla ve výši 30 595 Kč.  
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Cyklohlídky 

 

U MP Havířov jsou provozovány 2 elektrokola značky Merida. Kola byla využita ke 

kontrolním činnostem v letním období ve všech částech města, především však ke zvýšené 

kontrole okrajových částí města. Na kolech strážníci ujeli za uplynulý rok 6356 km, což je 

v porovnání s rokem 2021 o 1103 km více. Náklady na servis a opravy elektrokol byly ve výši 

12 790 Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém) 
 

MKDS byl v roce 2022 využíván ke kontrolním činnostem v oblastech jeho dosahu. Systém 

využívaný MP Havířov zahrnuje 59 kamerových bodů stacionárních a 3 mobilní (2 mobilní 

služebny a 1 přenosná kamera), které jsou obsluhovány ze tří samostatných pracovišť 

umístěných na komisariátech městské policie Havířov. V průběhu roku byl MKDS rozšířen o 

20 kamerových bodů. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma, která provedla 

výměnu 5 ks posledních analogových kamer za nové digitální s nákladem 217 800 Kč. Tímto 

bylo docíleno kompletní digitalizace kamerového systému. 

rok ujeto km 
částka opravy 

2020 3 719 7 002 Kč 

2021 5 253 36 404 Kč 

2022 6 356 12 790 Kč 
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Celkové náklady na opravy a údržbu kamerového systému činily 343 051,92 Kč, což je o 

216 191,46 Kč více než v roce 2021. Toto bylo zapříčiněno především výměnou jednoho kusu 

záznamového PC na serveru komisariátu č.2, upgradem 2ks záznamových PC a 3ks 

dohledových PC na všech třech serverech, přemístěním kamerového bodu z ulice Šenovská na 

ulici U Nádraží a přemístění kamerového bodu na ulici Dukelská.  

V roce 2022 byla realizována VZ na nákup a instalaci rozšíření MKDS ve správě MP Havířov 

na obvodní oddělení PČR Havířov Město a Havířov Šumbark. Zakázka byla hrazena z fondu 

bezpečnosti ve výši 362 377,13 Kč. V tuto chvíli mají na OO PČR 1 a 3 v Havířově přístupné 

veškeré kamerové body, které mohou obsluhovat a zároveň ukládat jejich záznamy.  

 

Stavební údržba 

 

V roce 2022 byla prováděna údržba svépomocí i odbornými firmami. 

Komisariát č.1  

Oprava vnitřního osvětlení s nákladem 35 656 Kč. 

 

Komisariát č.2 

Oprava vnějšího osvětlení s nákladem 2 238,50 Kč. 

 

Komisariát č.3 

Oprava vnitřního osvětlení s nákladem 4 827,90 Kč. 

 

 

Vyhodnocení čerpání rozpočtu a stavu zaměstnanosti 
 

Rozpočet Městské policie Havířov na rok 2022 činil po všech úpravách celkem                   

108 188 400 Kč. Na provoz městské policie byla schválena částka 102 915 000 Kč. 

ÚZ 419  zapojení sociálního fondu ve výši 3 040 000 Kč  

 

Čerpání MP se v průběhu roku zvýšilo o tyto položky: 

 

    938 400,00 Kč  na realizaci 3 projektů v rámci „Programu prevence kriminality na 

místní úrovni 2022“ na projekt Asistent prevence kriminality 2022 

schváleno financování z MV ČR od 1.1. do 31.12.2022 s ÚZ 14032  

ve výši 598 000 Kč a spoluúčast Městské policie s ÚZ 113 (Fond 

bezpečnosti) 125 000 Kč;  

 na projekt Efektivní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami – 

Dopady pandemie nemoci COVID-19 2022 schváleno financování 

z MV ČR s ÚZ 14032 ve výši 53 000 Kč a spoluúčast Městské policie 

s ÚZ 113 (Fond bezpečnosti) 25 600 Kč; 

 na projekt Sociálně psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2022 ve 

výši 136 800 Kč – dotace na tento projekt nebyla přidělena.  

   900 000,00 Kč nákup výpočetní techniky 

1 109 800,00 Kč zapojení Fondu bezpečnosti s ÚZ 113 – částka 852 800 Kč na úhradu 

vybudování a vedení monitorovací stanice včetně vstupu do záznamů 

MKDS MP Havířov v OO PČR 1 a PČR 3; 
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 částka 257 000 Kč na zakoupení 6 ks otočných terčů, včetně řídící 

jednotky jako výměna za nefunkční a neopravitelné stávající terče na 

střelnici MP Havířov  

1 000 000,00 Kč zapojení sociálního fondu  

1 150 000,00 Kč  navýšení z důvodu nárůstu cen CNG; z důvodu vysokého vyplácení 

nemocenských dávek způsobené pandemií COVID-19 a navýšení 

rizikových příplatků strážníků MP a příplatku za směnnost  

   312 000,00 Kč  zapojení Fondu bezpečnosti (ÚZ 113) z toho 239 400 Kč na úhradu 

nákladů na přemístění úsekového měření rychlosti z Národní tř. na ul. 

Padlých hrdinů v Havířově-Životicích a částka 72 600 Kč na pořízení 

zařízení SYDO Traffic Scan pro předávání registračních značek 

z úsekových měření PČR  

 

Čerpání MP se v průběhu roku snížilo o tyto položky: 

 

136 800,00 Kč projekt v rámci „Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 

2022“ z důvodu neschválení projektu MV ČR. ÚZ 14032 –                   

99 000,00 Kč; ÚZ 113 – 37 800,00 Kč.  

 

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2022 byl 125. Z celkového počtu 

zaměstnanců Městské policie Havířov má vysokoškolské vzdělání 34 zaměstnanců, 88 SŠ a 3 

SOU.  

V průběhu roku nastoupili 2 noví zaměstnanci a pracovní poměr ukončilo 6 zaměstnanců. 

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců MP Havířov v roce 2022 činila 45 103,- Kč.  

 

V rámci dotačního programu Městská policie Havířov zaměstnává dva „Asistenty prevence 

kriminality“. Tyto pracovní pozice jsou od 1.1.2022 pevně zařazeny do organizační struktury                

MP Havířov. 

 
Vyhodnocení stavu zaměstnanosti a čerpání rozpočtu 

 

                 
Porovnávací tabulka rok 2020-2022 
 

 
 

 počet plán čerpání 
skutečné 
čerpání 

 %  
 

Počet zaměstnanců 124     

Odvody a mzdy  87 159,00 86 024 884,00 98,69  

Odvody a mzdy ÚZ 113  87,00 73 010,00 83,91  

Odvody a mzdy ÚZ 14032  564,00 410 444,00 72,77  

Investice  600,00 594 715,00 99,11 2020 

Investice ÚZ 113  750,00 633 919,50 84,52  

Investice ÚZ 14500  1 240,12 1 240 117,10 99,99  

Provoz  8 414,30 6 926 279,69 82,31  

Provoz ÚZ 010  75,00 73 344,15 97,79  
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Provoz ÚZ 113  489,00 394 815,16 80,73  

Provoz ÚZ 14032  42,00 42 000,00 100,00  

Opravy a údržba  1 099,70 819 810,65 74,55  

Sociální fond ÚZ 419  2 376,00 2 168 084,02 91,25  

Celkem  102 896,12 99 401 423,27 96,60  

Počet zaměstnanců 125     

Odvody a mzdy  90 781,00 90 691 253,00 99,90  

Odvody a mzdy ÚZ 14036  540,00 540 000,00 100,00  

Odvody a mzdy ÚZ 113  80,75 86 020,00 106,52  

Odvody a mzdy ÚZ 14032  542,00 476 871,00 87,98  

Investice  857,00 851 281,03 99,33  

Provoz  8 437,92     7  978 606,74 94,55   2021 

Provoz ÚZ 113  386,05 383 170,30 99,25  

Provoz ÚZ 14032  34,00 34 000,00 100,00  

Opravy a údržba  984,00 981 489,62 99,74  

Sociální fond ÚZ 419  1 970,00 1 970 000,00 100  

Celkem  104 612,72 103 992 691,69 99,40  

 

Počet zaměstnanců 125     

Odvody a mzdy  89 632,00 89 631 674,00 99,99  

Odvody a mzdy ÚZ 010  900,00 813 374,00 90,37  

Odvody a mzdy ÚZ 113  103,94 94 625,00 91,04  

Odvody a mzdy ÚZ 14032  586,40 432 548,00 73,76  

Investice  1 214,00 1 197 582,77 98,64  

Investice ÚZ 113  691,98 688 956,13 99,56  

Provoz  9 500,00     8 828 821,01 92,93   2022 

Provoz ÚZ 113  1 126,48 758 219,17 67,31  

Provoz ÚZ 14032  64,60 55 382,00 85,73  

Opravy a údržba  1 329,00 1 316 077,74 99,02  

Sociální fond ÚZ 419  3 040,00 2 821 215,00 92,80  

Celkem  108 188,40 106 638 474,82 98,56  
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Majetek Městské policie Havířov 
 

Městská policie Havířov obhospodařuje majetek v celkové výši 49 882 833,04 Kč z toho 

majetek sociálního fondu MP Havířov činí 144 614,90 Kč.  

Majetek podléhající operativní účetní evidenci je  ve výši 47 553 633,98 Kč.  Zbývající 

majetek podléhající podrozvahové evidenci je v celkové výši 2 329 199,06  Kč. 

 

Vyhodnocení nákupu výstroje a výzbroje v roce 2022 
 

V roce 2022 byla nakoupena výstroj a výzbroj v celkové výši 699 571,75 Kč, což je 77,73% 

z požadované částky 900 000,- Kč. Ze skladu byla vydána výstroj a výzbroj za 675 989,70 

Kč.  Na skladových zásobách zůstává materiál v hodnotě 579 021,70 Kč. 

  

Reprezentace Městské policie Havířov 

 
Střelecké soutěže 

 

Dne 8. září se zúčastnilo střelecké soutěžní družstvo MP Havířov ve složení str. Mgr. Antošík, 

Bc. Třetina, str. Šafář 29. ročníku střelecké soutěže trojčlenných družstev a jednotlivců MP 

„O putovní pohár primátora statutárního města Přerova“ za účasti 33 družstev. Družstvo MP 

Havířov se umístilo na 9. místě. V jednotlivcích se na 18. místě umístil str. Šafář, na 23. místě 

strážník Bc. Třetina a na 50 místě str. Mgr. Antošík z celkem 93 soutěžících střelců. 

 

Dne 15. září se zúčastnily střelecké soutěžní družstva MP Havířov ve složení str. Mgr. 

Antošík, str. Šafář, str. Červený a str. Samek 13. ročníku střelecké soutěže dvoučlenných 

družstev a jednotlivců MP, PČR a VS „O putovní pohár primátora statutárního města 

Karviná“ za účasti 19 družstev. Družstvo ve složení str. Mgr. Antošík a str. Šafář se umístilo 

na 8. místě a družstvo ve složení str. Červený a str. Samek na 12. místě. V jednotlivcích se na 

8. místě umístil str. Mgr. Antošík, na 11. místě str. Šafář, na 14. místě str. Samek a na 31 

místě str. Červený z celkem 39 soutěžících střelců. 

 

Psovodi 

 

Ukázky práce psovodů Městské Policie Havířov: 

Příměstský tábor Asterix 2 

Den pro ukrajinské děti 

Den otevřených dveří SPEŠ Havířov 

MŠ Balzacova 

Příměstský tábor Asterix 

Útěk v řetězech 

 

Besedy v rámci projektu PES NENÍ HRAČKA:                                             

 

08.02. ZŠ Frýdecká 

15.02  ZŠ Moravská 

27.02  ZŠ Gen. Svobody 

01.03. ZŠ Selská 

15.03  ZŠ Na Nábřeží 

27.03  ZŠ Školní 

26.04. ZŠ Jarošova 
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03.05. ZŠ Gorkého 

10.05  ZŠ kap. Jasioka 

29.05  ZŠ Karolíny Světlé 

21.06  ZŠ Pujmanové 

11.10. ZŠ Kudeříková 

25.10  ZŠ Hrubína 

01.11. ZŠ kap. Jasioka 

08.11. ZŠ Gen.Svobody 

28.11. ZŠ Hrubína 

29.11. ZŠ Na Nábřeží 

12.12. ZŠ Frýdecká 

 

 

 

 

Při zajišťování veřejného pořádku se psovodi zúčastnili mj. na akcích: 

- 19 x na hokejových utkáních HC AZ Havířov na zimním stadionu Havířov-Podlesí  

- činnost psovodů na zahájení školního roku 

- činnost na Havířovských slavnostech 

- 1 x spolupráce s OSPOD 

- zajištění volebních místností v době voleb 

- 3 x doprovod při převozu na PZS Karviná 
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Ocenění strážníků a zaměstnanců Městské policie Havířov za rok 2022 

 
Stužka Za věrnost - 10 let:  

inspektor Lukáš Červený, inspektor Dominik Godula, mladší inspektor Kateřina 

Porembská  

Odůvodnění: Za dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a ochraně majetku, všichni tito 

zaměstnanci nastoupili k městské policii Havířov před 5.2.2013. 

 

Stužka Za věrnost - 15 let a Čestný odznak MP Havířov: 

inspektor Vítězslav Hlaváč, inspektor primátora Jan Kopeček, vrchní praporčík Jiří 

Kozubík, inspektor Pavel Samek 

Odůvodnění: Za dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a ochraně majetku, nastoupil 

k městské policii Havířov před 5.2.2008. 

 

Stužka Za věrnost - 20 let:  

inspektor Miroslav Ruský, policejní rada Petr Šataník 

Odůvodnění: Za dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a ochraně majetku, nastoupil 

k městské policii Havířov před 5.2.2003. 

 

Stužka Za věrnost - 25 let:  

vrchní praporčík David Bajer, vrchní praporčík Jaroslav Burkovič, vrchní praporčík 

Milan Gryc, vrchní inspektor Veronika Maslowská, vrchní inspektor Miroslav 

Procházka, vrchní praporčík Petr Walaszek 

Odůvodnění: Za dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a ochraně majetku, všichni tito 

zaměstnanci nastoupili k městské policii Havířov před 5.2.1998. 

 

Stužka Za věrnost – 30 let: 

vrchní praporčík Jan Beneš, inspektor Jozef Danihel, vrchní praporčík Jiří Hamrozi, 

vrchní policejní rada Bohuslav Muras, vrchní inspektor Jozef Mydlár, vrchní komisař 

Pavel Zuziak 

Odůvodnění: Za dlouhodobé přispívání k bezpečnosti občanů a ochraně majetku, všichni tito 

zaměstnanci nastoupili k městské policii Havířov před 5.2.1993. 

 

 

Stužka Za zásluhy o bezpečnost:  

inspektor Šafář Martin, vrchní praporčík Gryc Milan, inspektor Kubálek Pavel – Za 

zadržení dvou pachatelů TČ – krádeže věcí na osobě ( za použití MKDS ) 

Dne 30.07.2022 strážník Kubálek pomocí MKDS zpozoroval na ulici Železničářů, Havířov-

Město, pachatele krádeže, kteří muži spícímu na lavičce z jeho příruční tašky odcizili kreditní 

kartu a mobilní telefon. Strážníci Gryc a Šafář tyto osoby následně zadrželi, omezili na osobní 

svobodě a  předali PČR.  

strážmistr Robenek Tomáš – za zadržení pachatele trestného činu – krádeže, ve 

svém osobním volnu 

Dne 03.10.2022 na ulici Železničářů v Havířově – Městě, strážník v civilu v prodejně Action, 

zadržel za použití donucovacích prostředků agresivního pachatele krádeže zboží, který se 

z místa pokusil utéct. Pachatel byl strážníkem omezen na osobní svobodě a následně předán 

hlídce PČR 
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inspektor Kubálek Pavel, inspektor Samek Pavel, vrchní praporčík Kotrys Václav – za 

zadržení pachatelů trestného činu loupeže 

Po oznámení poškozeného, že byl přepaden a okraden 4 mladíky tento podal jejich přibližný 

popis. Při příjezdu na místo hlídka spatřila osoby, které se daly na útěk. Po jejich 

pronásledování se 2 z nich s použitím zákonné výzvy podařilo zajistit. Byli převezeni na PČR. 

inspektor Červený Lukáš, vrchní praporčík Stejskal Ladislav, vrchní inspektor Tesař 

Jiří – za zadržení pachatelů výtržnictví   

Dne 30.10. 2022 zaregistroval vrchní inspektor Tesař pomocí MKDS rvačku u železničního 

nádraží a vyslal tam ihned hlídky. První hlídce se podařilo dostihnout pachatele na útěku a 

zadržet je. Zranění byli převezeni do Nemocnice Havířov. Událost předána PČR pro 

podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.  

vrchní komisař Trpálek Vojtěch – za nalezení koloběžky, která byla nahlášena jako 

odcizená 

Při kontrolní činnosti ve vozidlové hlídce si všiml elektrokoloběžky, která odpovídala popisu 

odcizené koloběžky. Hlídka ujíždějícího muže zastavila a počkala do příjezdu majitele, který 

potvrdil, že je koloběžka jeho. Pachatel byl předán PČR. 

inspektor Ševěček Vladimír – za zadržení pachatele trestného činu poškozování cizí věci 

– sprejerství 

Po nahlášeném sprejerství a popisu pachatele se ho podařilo vypátrat v lokalitě poměrně 

vzdálené od místa činu, zadržet jej a předat PČR. 

inspektor Knapík Petr, vrchní praporčík Vrobel Lukáš, strážmistr Hracká Eliška, 

strážmistr Zauchová Martina, mladší inspektor Lišková Šárka, mladší inspektor 

Kolenčiaková Lucie – za práci při mimořádné události na Havířovských slavnostech 

Dne 3.9.2022 došlo v průběhu Havířovských slavností k pádu atrakce, při níž bylo zraněno 17 

lidí. Strážníci se podíleli na poskytování první pomoci, uzavírce oblasti, odklonění dopravy a 

spolupracovali se složkami IZS. 

 

Stužka Za Statečnost:  

komisař Pastrňák Martin, vrchní praporčík Radim Kaspar, inspektor Čech Martin 

Za zadržení osoby, která vyhrožovala zaměstnancům Úřadu práce, že je postřílí 

Dne 3.8.2022 na základě oznámení bezpečnostní agentury z Úřadu práce, že se v budově 

nachází muž, který vyhrožuje, že zaměstnance postřílí, provedla hlídka vybavena balistickými 

vestami prvotní zákrok a muže zadržela a předala PČR na místě.  

 

Stužka Za záchranu lidského života:  

komisař Veselý Tomáš, inspektor Hladký Adam – Za poskytnutí první pomoci 

zraněným řidičům při vážné dopravní nehodě   

Dne 15.04.2022 strážníci na křižovatce ulic Národní třída x Dlouhá třída, Havířov-Město 

zaregistrovali vážnou dopravní nehodu dvou motorových vozidel, u které se nenacházely 

žádné ze složek IZS. Místo nehody řádně viditelně označili služebním vozidlem a vyrozuměli 

všechny složky IZS. Do příjezdu složek IZS poskytli zraněným první pomoc a usměrňovali 

provoz. Následně ve spolupráci se složkami IZS uzavřeli křižovatku pro přistání letecké 

záchranné služby.  

inspektor Šafář Martin – Za poskytnutí první pomoci muži s epileptickým záchvatem  

Dne 05.05.2022 si strážník všiml muže, který ležel na zemi s krvavým zraněním hlavy a byl v 

bezvědomí. Do doby příjezdu RZS muže uložil do stabilizované polohy a kontroloval jeho 

životní funkce. 

vrchní praporčík Pěgřimek Libor, vrchní strážmistr Šimurda Daniel – Za poskytnutí 

pomoci muži ležícímu 2 dny v uzavřeném bytě bez pomoci 
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Dne 27.12.2022 na základě upozornění paní, že neviděla již delší dobu svého souseda, hlídka 

provedla kontrolu bytu a poté co uslyšela sténání, rozhodla o otevření bytu. Byla přivolána 

HZS, která provedla vstup do bytu přes okno. Zde byl nalezen muž, který nemohl již 2 dny 

vstát. Byla mu poskytnuta první pomoc a přivolána RZS. Muž byl převezen do Nemocnice 

Havířov.  

inspektor Knapík Petr, vrchní praporčík Vrobel Lukáš – Za nalezení pohřešovaného 

seniora pomocí termokamery 

Hlídka nalezla i za pomoci termovize po delším pátrání seniora, který odešel v 16,00 hod 

z Horní Suché do Prostřední Suché, ale ke známým nedošel. Byl nalezen v lesoparku pod 

prodejnou Hecht, prochladlý a dezorientovaný. Byl předán PČR a následně rodině. 

 

Stužka Strážník roku 2022 

inspektor Petr Weiss je oceněn jako Strážník roku 2022 za celoroční kvalitní, iniciativní a 

nadprůměrné plnění všech úkolů MP Havířov. Během roku řešil 518 přestupků.  
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Výroční zpráva o čerpání finančních prostředků z účelového fondu 

„Fond pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění 

veřejného pořádku ve městě Havířově ” (ÚZ 113) za rok 2022 
(dále také jen „FB“) 

 

Zastupitelstvo města Havířova na svém řádném zasedání dne 13.12.2021 usnesením  

č. 770/22ZM/2021 schválilo v rámci schválení Rozpočtu města Havířova na rok 2022  

z celkového objemu prostředků ve výši 102 915,00 tis. Kč, které byly v roce 2022 rozpočtovány  

na výdaje MP, úhradu jejich části ve výši 350,00 tis. Kč z prostředků FB. 
 

 

    schváleno  skutečné čerpání 

   350 000,- Kč nákup ostatních služeb (úsekové měření)   350 000,- Kč 

 

Dále Zastupitelstvo města Havířova na svých řádných zasedáních schválilo pro rok 2022 

čerpání z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného 

pořádku ve městě Havířově tato usnesení: 

 

č. usnesení 842/25ZM/2022 ze dne 25.4.2022 

schválení finanční spoluúčasti statutárního města Havířova při realizaci 3 dílčích projektů  

v rámci dotačního titulu „Program prevence kriminality na místní úrovni 2022“ vyhlášeného 

MV ČR ve výši: 

 

    schváleno  skutečné čerpání 

125 000,- Kč na projekt „Havířov – Asistent prevence kriminality 

2022“ 

114 623,17 Kč       

  25 600,- Kč na projekt „Havířov – Efektivní práce  

s ohroženými dětmi a jejich rodinami  

– Dopady pandemie nemoci Covid-19“ 

 

25 600,- Kč       

  37 800,- Kč na projekt „Havířov – Sociálně psychologický  

výcvik pro rodiče s dětmi 2022“ 

 

0 
(projekt nebyl 

realizován) 

   188 400,- Kč Navýšení rozpočtu v rámci RÚ II. 140 223, 17 Kč 

 

č. usnesení 876/26ZM/2022 ze dne 20.6.2022 

schváleno čerpání Městské policii: 

 

      schváleno  skutečné čerpání 

852 800,- Kč na úhradu vybudování dohlížecích pracovišť včetně 

přivedení signálu pro umožnění aktuálního a 

následného vstupu pro OO PČR 1 a PČR 3 do 

MKDS MP Havířov  

497 665,13 Kč 

257 000,- Kč na zakoupení 6 ks otočných terčů včetně řídící 

jednotky jako výměnu za nefunkční  

a neopravitelné stávající terče na střelnici  

MP Havířov   

253 979,- Kč 

1 109 800,- Kč Navýšení rozpočtu v rámci RÚ III. 751 644,13 Kč 
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č. usnesení 20/2ZM/2022 ze dne 12.12.2022 

schváleno čerpání Městské policii: 

 

      schváleno  skutečné čerpání 

252 000,- Kč na úhradu nákladů na přemístění úsekového měření 

rychlosti z Národní třídy na ul. Padlých hrdinů 

v Havířově-Životicích   

231 473,- Kč 

  60 000,- Kč na pořízení zařízení SYDO Traffic Scan  

pro předávání registračních značek z úsekových 

měření PČR    

72 600,- Kč 

312 000,- Kč Navýšení rozpočtu v rámci RÚ V. 304 073,- Kč 

 

 

 

 

 

 

Tok finančních prostředků a tvorba finančních 
prostředků na účtu FB 

rok 2022 
      

 

  

Schválený     
rozpočet                 
r. 2022 

Upravený   
rozpočet II.               

r. 2022 

Upravený   
rozpočet III.               

r. 2022 

Upravený   
rozpočet IV.               

r. 2022 

Upravený   
rozpočet V.               

r. 2022 

Skutečnost                 
1-12/2022 

  (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) (tis. Kč) v Kč 

Počáteční stav k 1.1.2022 1 766,00 1 985,76 1 985,76 1 985,76 1 985,76 1 985 762,27 

Převod na FB na základě 
vypořádání r. 2021 

0,00 0,00 +190,78 +190,78 +190,78 +190 777,90 

Převod z FB na základě 
vypořádání r. 2021 

0,00 0,00 -6,74 -6,74 -6,74 -6 741,40 

Příjmy FB  0,00 +226,00 +481,00 +871,00 +1 326,00 +1 326 230,25 

z toho:  
úroky ze zhodnocení 
prostředků na účtu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,25 

      příjem z položky 2212 0,00 226,00 481,00 871,00 1 326,00 1 326 000,00 

Zapojení FB do výdajů  -350,00 -538,40 -1 648,20 -1 610,40 -1 922,40 -1 229 524,78 

z toho: MP 350,00 538,40 1 648,20 1 610,40 1 922,40 1 229 524,78 

Konečný stav k 31.12.2022  1 416,00 1 673,36 1 002,60 1 430,40 1 573,40 2 266 504,24 

Změna stavu účtu FB +350,00 +312,40 +983,16 +555,36 +412,36 -280 741,97 
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Příloha č. 1 

Roční statistika 2022 - CELKEM  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem 

    Přestupky řešené domluvou 939 898 1042 861 917 771 807 803 692 789 725 708 9952 

Přestupky řešené příkaz na místě - zaplacený 551 569 589 641 575 591 479 541 614 626 519 484 6779 

Přestupky řešené příkaz na místě - nezaplacený 234 250 268 245 290 340 263 283 285 315 241 158 3172 

Přestupky oznámené správnímu orgánu 302 256 250 265 185 170 241 195 252 277 281 210 2884 

Počet řešených přestupků 2026 1973 2149 2012 1967 1872 1790 1822 1843 2007 1766 1560 22787 

Vybráno na pokutách ( odvedeno - účet) 155200 150150 152200 191750 167700 226050 203100 215800 233000 229700 208900 203000 2336550 

Předvolánky pro nepřítomné řidiče 499 436 529 557 407 428 418 391 582 599 428 490 5764 

Použití  technických prostředků  22 16 19 21 21 30 32 29 36 36 45 21 328 

Asistence u dopravních nehod 4 4 6 7 2 4 4 4 4 4 8 5 56 

Poskytnutí  pomoci občanům 450 445 397 412 432 470 481 482 446 547 422 612 5596 

Rozhodnutí o PZS 4 4 6 4 4 3 6 2 7 4 2 6 52 

Doprovod NsP 4 3 2 8 2 1 7 2 2 9 2 2 44 

Akce s nasazením služebních psů 3 3 4 4 5 5 2 6 3 6 6 6 53 

Provedená kontrola podezřelých osob 641 583 651 637 606 583 563 603 562 541 510 416 6896 

Předvedení osob podle §13 odst. 1 0 1 3 1 0 2 2 1 1 1 0 1 13 

Předvedení osob podle §13 odst. 2 5 0 4 5 2 3 0 2 0 5 2 0 28 

Předvedení osob podle §13 odst. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Předvedení osob podle §13 odst. 4 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 8 

Zadržení pachatelů TČ 4 9 14 12 6 10 6 6 14 15 8 7 111 

Zadržení hledané osoby 8 3 8 8 3 7 6 6 3 6 3 9 70 

Zadržení hledaných vozidel 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Spolupráce s PČR 137 113 151 165 125 136 141 140 154 144 130 126 1662 

Předané návrhy a opatření  35 51 45 43 33 23 34 51 34 47 47 51 494 

Doručení dopisu, ověřění pobytu 47 46 26 28 36 41 39 47 49 63 62 30 514 

Výjezd vozidla na žádost občana 689 588 613 677 594 721 762 772 689 788 612 860 8365 

Výjezd vozidla na objekty PCO  43 48 52 43 64 81 102 96 62 75 88 73 827 



Příloha č. 2 

Přestupky 2022 - CELKEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Celkem 

§ 125c D 369 368 354 384 486 318 267 277 279 395 312 325 4134 

přestupky proti  OZ 114 110 93 133 94 78 111 90 110 170 136 123 1362 

bezpečnosti a plynulosti PNM 607 610 607 678 641 672 540 609 711 765 612 549 7601 

silničního provozu Kč 92300 85750 89500 97750 99100 138250 117800 139100 152400 172100 145400 122300 1451750 

§ 35 D 4 4 4 5 2 3 2 1 0 1 1 6 33 

přestupky na úseku ochrany OZ 3 1 0 2 0 2 2 1 1 3 3 1 19 

před alkoholismem a jinými PNM 2 2 5 1 2 4 5 6 2 3 2 12 46 

toxikomaniemi Kč 300 200 1100 100 400 1100 1100 3100 2200 600 400 2200 12800 

§ 4 D 335 305 460 285 321 332 349 320 275 225 263 223 3693 

přestupky proti pořádku ve  OZ 48 17 68 37 32 20 32 22 57 21 27 10 391 

státní správě a proti pořádku  PN 126 145 186 160 171 201 137 155 165 132 96 45 1719 

v územní samosprávě Kč 18300 21100 29400 24300 33900 45900 30400 34300 39400 31300 21300 10500 340100 

§ 5 D 189 209 211 184 106 112 185 201 138 167 141 147 1990 

přestupky proti  OZ 19 16 11 12 10 6 12 7 10 14 10 10 137 

veřejnému pořádku PNM 22 33 23 25 28 40 27 35 25 29 26 18 331 

  Kč 6800 7700 7100 8700 9200 13200 20400 11300 9300 11200 7700 7400 120000 

§ 7 D 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 

přestupky proti OZ 5 15 11 8 4 11 12 10 7 6 7 3 99 

občanskému soužití PNM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

§ 8 D 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

přestupky proti OZ 37 41 37 44 24 31 47 40 41 39 45 27 453 

majetku PNM 22 27 26 21 19 13 27 18 16 10 23 17 239 

  Kč 37000 34800 23200 59800 23700 27400 27800 27500 28200 13300 33100 60500 396300 

ostatní přestupky D 40 11 13 3 3 5 4 4 2 1 7 6 99 

  OZ 76 56 30 29 21 22 25 25 26 24 53 36 423 

  PNM 6 2 10 1 5 1 6 1 2 2 1 1 38 

  Kč 1500 600 1900 100 1400 200 5700 500 1500 1200 1000 100 15700 

 



Příloha č. 3 
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Přestupky řešené MP Havířov v roce 2022 

§ 125c Přestupky proti bezp. a plyn.
sil. provozu

§ 125c Přestupky proti bezp. a plyn.
sil. provozu (prostředky k zabránění
odjezdu vozidla)
§ 35 (§ 30) Přestupky na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými
toxikomaniemi
§ 4 (§ 46) Přestupky proti pořádku
ve SS a proti pořádku v územní
samosprávě
§ 5 (§ 47a § 48) Přestupky proti
veřejnému pořádku

§ 7(§ 49) Přestupky proti
občanskému soužití

§ 8( § 50) Přestupky proti majetku

Ostatní přestupky



Příloha č. 4 

STATISTIKA 2015-2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

    Přestupky řešené domluvou 10905 10605 6909 4999 7123 7551 10163 9952 

Přestupky řešené příkaz blok na místě zaplac. 6008 5852 5959 8045 7425 4664 6024 6779 

Přestupky řešené příkaz blok na místě nezap. 3598 3331 2861 3720 3963 2476 3107 3172 

Přestupky oznámené správnímu orgánu 1904 1940 2472 3361 2974 4715 3109 2884 

Počet řešených přestupků 22415 21728 18200 20125 21485 19406 22403 22787 

Vybráno na pokutách ( odvedeno - účet ) 1117446 1041567 825880 1257413 1356099 1489630 1812820 2336550 

Vyrozumění pro nepřítomné řidiče 2041 2613 3281 4364 5375 3878 4224 5764 

Použití TP k zabránění odjezdu vozidla 177 124 90 152 177 150 222 328 

Asistence u dopravních nehod 92 73 63 86 62 52 82 56 

Poskytnutí pomoci občanům 5275 5748 6193 5405 4072 4660 5030 5596 

Akce s nasazením služebních psů 91 97 98 95 40 18 34 53 

Zadržení pachatelů trestných činů  151 110 147 136 135 139 115 111 

Spolupráce s PČR 2160 1657 1829 1632 1098 1283 1683 1662 

Předané návrhy a opatření  2080 1369 1658 1361 600 412 526 494 

Provedená kontrola podezřelých osob 3070 2352 2139 1949 2148 2816 5597 6896 

Výjezd vozidla na žádost  7989 7523 8189 8375 7117 7905 7539 8365 

Výjezd na objekty PCO  958 921 992 1064 850 866 872 827 

 



JID: PCR07ETRpo92669535  

  

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

  
Územní odbor Karviná 
 
 

 

 
Havířská 1511/26 
735 06,  Karviná – Nové Město 

 
 

Tel.: +420 974 734 299 
Fax: +420 974 734 900 
Email: ka.uo.podatelna@pcr.cz 

 

 

 
Č. j. KRPT-12915-1/ČJ-2023-070321 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZPRÁVA O STAVU BEZPEČNOSTI 

A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA TERITORIU MĚSTA 
HAVÍŘOV A OKOLÍ ZA ROK 2022 

 
(zpracováno pro Radu města Havířov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval 
npor. Mgr. Jindřich Siuda        plk. Ing. Bc. Miloš Pollak PhD. MBA 
vedoucí OO PČR Havířov 3       ředitel ÚO Karviná  



 1 

Obsah 
  
Úvod…………………………………………………………………………………………………2 

Trestné činy ......................................................................................................................... 4 

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodních oddělení v Havířově .................................... 4 

Násilná trestná činnost – 118 skutků (objasněnost 58,47 %) ............................................... 4 

Mravnostní trestná činnost – 11 skutků (objasněnost 36,36 %) ........................................... 4 

Majetková trestná činnost – 919 skutků (objasněnost 39,17 %) .......................................... 5 

Významné realizace pachatelů trestné činnosti a specifická trestná činnost ....................... 5 

Přestupky ............................................................................................................................. 7 

Stav veřejného pořádku ....................................................................................................... 7 

Domácí násilí ....................................................................................................................... 8 

Bezpečnost silničního provozu ............................................................................................ 8 

Prevence .............................................................................................................................. 9 

Závěr.................................................................................................................................. 10 

 
 

  



 2 

Úvod 
 

V souladu s § 14 zák. č. 273/2008 Sb., zákona o Policii České republiky o spolupráci 
s orgány samosprávy, předkládám Radě města Havířov zprávu o situaci v oblasti vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Havířova a okolí za rok 2022. 

Problematiku bezpečnosti občanů města Havířova zabezpečuje Policie České republiky 
(dále jen PČR) v úzké spolupráci s Městskou policií Havířov. PČR má na teritoriu města 
Havířov Obvodní oddělení Havířov 1 a Obvodní oddělení Havířov 3. V budově OOP Havířov 
1 sídlí rovněž 3. teritoriální oddělení obecné kriminality (dále jen 3. OOK) a oddělení 
hospodářské kriminality (dále jen OHK) skupiny kriminální policie a vyšetřování Územního 
odboru Karviná (dále jen SKPV Karviná). 

Z pohledu PČR byl stav vnitřní bezpečnosti za rok 2022 na teritoriu města Havířov 
uspokojivý. V roce 2022 dochází však ke zvýšení nápadu trestné činnosti v porovnání 
s rokem 2021. Mírné vzestupy byly zaznamenány u většiny porovnávaných oblastí trestné 
činnosti, jak u majetkové trestné činnosti, tak u násilné trestné činnosti. Pokles byl 
zaznamenán u mravnostní kriminality. Citelnější nárůst byl u krádeží vloupáním a u ostatní 
majetkové trestné činnosti. Příčinu tohoto fenoménu lze přisuzovat ukončeným opatřením 
proti nákaze Covid 19, i faktu, že z výkonu trestu odnětí svobody byla propuštěna řada 
odsouzených, kteří opětovně začali páchat tuto trestnou činnost. Tendence poklesu nápadu 
za poslední 3 roky, od roku 2020 na území města Havířova tedy byla loni přerušena, rovněž 
tak je to se stavem objasněnosti, který se od roku 2020 zvyšoval, nyní však za rok 2022 
dochází k jeho poklesu.  

Kromě běžných policejních hlídek jak u OOP Havířov 1, tak i OOP Havířov 3, jsou pro celé 
území města Havířova vyčleněny prvosledové hlídky z řad policistů OOP Havířov 1, které 
jsou denně doplněny o prvosledové hlídky z oddělení hlídkové služby Územního odboru 
Karviná (dále jen OHS). I nadále výkon služby ve městě posilují hlídky Speciální pořádkové 
jednotky Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen SPJ), čímž dochází 
ke značnému zefektivnění práce a výraznému zkrácení dojezdových časů, které jsou 
v současnosti v řádech minut od přijatého oznámení k dojezdu hlídky na místo. Policisté 
zařazení do prvosledových hlídek vyjíždějí na oznámení s potřebou rychlého zásahu 
a mívají vysokou úspěšnost při dopadení pachatelů delikventního jednání. Tímto opatřením 
je lépe a bezprostředně reagováno na aktuální změny bezpečnostní situace a zajištěno 
zlepšení bezpečnosti občanů. 

V roce 2022 nedošlo na území města Havířov k negativní mimořádné události v oblasti 
hromadného narušení veřejného pořádku. Nebyl také zaznamenán žádný výrazný konflikt 
mezi minoritní a majoritní části obyvatelstva.  

Trestná činnost ve městě je v přímé úměře s nezaměstnaností a počtem osob dostávajících 
se do tíživé životní situace. Trvale znepokojující je oblast závislosti na alkoholu a 
návykových látkách. Pachatelé užívající tyto návykové látky jsou v převážné většině z řad 
občanů bez pracovního poměru a dopouští se zejména trestné činnosti majetkového 
a násilného charakteru.  

Policie také prověřuje i oznámení, které od prvopočátku nespadají do prověřování policie, 
avšak nemá jinou možnost, než i tato účelová oznámení prověřovat, neboť teprve po 
řádném a zdlouhavém prověřování lze konstatovat, že se v dané věci nejedná o podezření 
z přestupku, či trestného činu.  
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Ve služebním obvodu OOP Havířov 3 je dislokováno Pobytové a integrační azylové 
středisko zařízení služeb MV. V uplynulém roce nebyly zaznamenány události spojené 
s chodem samotného zařízení, soužitím uprchlíků nebo s jejich pohybem na území města. 
Policie ČR s vedením zařízení úzce spolupracuje. 
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Trestné činy 

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodních oddělení v Havířově 
 
V obvodu služební působnosti havířovských oddělení bylo v roce 2022 evidováno 
1412 případů trestných činů, ze kterých bylo celkově 651 objasněno. Podíl objasněnosti tak 
činí 46,10 %. Ve srovnání s rokem 2021 došlo k zvýšení evidované trestné činnosti o 247 
skutků, při současném poklesu objasněnosti o 5,8 %. 
 

Havířov - srovnání kriminality podle druhů za období let 2020 až 2022 – zjištěno trestných činů 

 

 

Násilná trestná činnost – 118 skutků (objasněnost 58,47 %) 
 
U násilné trestné činnosti byl v roce 2022 zaznamenán vzestup v nápadu trestné činnosti 
ve srovnání s rokem 2021 (o 19 skutků). Objasněnost se u této problematiky oproti roku 
2021 snížila o 7,34 %. Havířovská policie si i tak udržuje vysoký standard v počtu 
objasněných násilných trestných činů, míra objasněnosti zůstává vysoká. Velký důraz je 
kladen na prověřování a následné vyšetřování zvlášť závažných zločinů loupeží. Všechna 
oznámení o násilných činech jsou prověřována s maximální důsledností a nejsou nikterak 
bagatelizována. 

Mravnostní trestná činnost – 11 skutků (objasněnost 36,36 %) 
 
V porovnání s předchozím rokem je v roce 2022 patrné snížení nápadu mravnostních deliktů 
(o 10 skutků). Objasněnost se oproti roku 2021 snížila na 36,36 %. Mravnostní kriminalita 
je prověřována a objasňována zejména policisty 3. OOK, zpracovávány a prověřovány jsou 
podněty lékařů, OSPOD Magistrátu města Havířov, oznámení rodičů a zákonných zástupců 
a informace vyhledané v kyberprostoru. 
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Majetková trestná činnost – 919 skutků (objasněnost 39,17 %) 
 
Majetková trestná činnost dlouhodobě představuje největší část v celkovém objemu 
evidované kriminality. Z celkového nápadu trestné činnosti si ukrajuje podíl ve výši 65,08 %. 
V obecném pohledu v sobě zahrnuje krádeže prosté, krádeže provedené formou vloupáním, 
krádeže na osobách, podvodná jednání a další její formy postihující vlastnictví jako zákonem 
chráněný zájem. V roce 2022 byl zaznamenán meziroční narůst v celkovém nápadu 
majetkové kriminality (tj. o 180 skutků více). Míra objasněnosti v této oblasti poklesla o 
2,26 %, ačkoli proti pachatelům této trestné činnosti byla prováděna cílená opatření a to 
napříč všemi složkami PČR.  

V roce 2022 stoupnul počet evidovaných případů krádeží vloupáním oproti roku 2021, a to 
o 98 skutků, v procentuálním vyjádření tedy o 26,84 %. Objasněnost těchto případů zůstala 
zachována a činí 27,86 %. Předmětem zájmu pachatelů vloupání byly zejména sklepní 
místnosti činžovních domů, provozovny, rekreační objekty, garáže, jiné nebytové prostory a 
motorová vozidla.  

Nezanedbatelnou část nápadu majetkové trestné činnosti tvořily i krádeže recidivního 
charakteru tzn. páchané osobami, které jsou opakovaně souzené a postihované za trestnou 
činnost páchanou formou krádeží. Škody na majetku v těchto případech nebývají vysoké, 
pohybují se v řádech stokorun, kdy jde zejména o krádeže zboží v obchodech. Další část 
tohoto druhu trestné činnosti tvoří krádeže věcí, které mají poškození na sobě nebo při sobě. 
Jde zejména o věci odložené v nákupních vozících, v restauracích apod.   

Významné realizace pachatelů trestné činnosti a specifická 
trestná činnost 
 
Policisty 3. OOK Havířov v úzké spolupráci s oběma obvodními odděleními byla mimo jiných 
případů realizována v roce 2022 i níže uvedená závažná a sériová trestná činnost: 

 
Násilná trestná činnost  
Za rok 2022 byl prověřován jeden skutek, u kterého byly zahájeny úkony trestního řízení pro 
zvlášť závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu, byl prověřován odborem obecné kriminality 
Krajského ředitelství, Moravskoslezského kraje. Případ byl objasněn. 
Dále bylo v roce 2022 prověřováno celkem 37 případů, ve kterých byly zahájeny úkony 
trestního řízení pro zvlášť závažný zločin loupeže. Z tohoto počtu bylo 16 případů objasněno 
nebo je těsně před realizací pachatelů. V 8 případech byla oznámení vymyšlená, kdy v šesti 
z těchto případů byl podán na magistrát města podnět pro projednání přestupku „křivé 
vysvětlení“. V 9 případech se nepodařilo zjistit pachatele, kdy se ve vyšetřování případů 
dále pokračuje v objasnění. Tři případy byly odevzdány na Magistrát města Havířov 
k projednání přestupku proti majetku a občanskému soužití a jeden případ bude odložen 
s ohledem na věk pachatele. 

 

Majetková trestná činnost  
V roce 2022 se krádeže vloupáním do různých objektů objasňovaly průběžně po 
jednotlivých případech, případně v menších sériích. Rovněž byla realizována osoba, která 
páchala na území města Havířova krádeže vloupáním do obchodních řetězců a menších 
obchodů, kdy se mu podařilo prokázat sérii celkem 12 případů se škodou na odcizených 
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věcech přesahující 1.000.000,- Kč. Také byla provedena realizace osoby, která se 
dopouštěla krádeží vloupáním do osobních vozidel, obytného přívěsu, rodinného domu, 
stavby rodinného domu, zahradních chatek, výdejního boxu e-shopu, zmrzlinového stánku 
i sklepa, kdy tomuto pachateli bylo prokázáno celkem dvacet šest skutků. Policisty 3. 
oddělení obecné kriminality bylo prověřováno celkem 37 případů vloupání do restaurací a 
prodejních objektů, kdy se podařilo objasnit celkem dvacet jedna případů.  
Největší nárůst trestné činnosti je zaznamenán v oblasti podvodů přes internet. Za rok 2022 
se na území města Havířov jedná o celkem 98 trestných činů na úseku kybernetické trestné 
činnosti páchané sofistikovaným způsobem za užití aukčních a bazarových portálů ve 
veřejně dostupné síti internetu. Trestní jednání spočívá ve většině případů v zaslání 
podvrženého odkazu, kdy poškozený zadá na podvržené, (falešné) webové stránky 
informace ke své kreditní kartě příp. informace ke svému bankovnímu účtu a dá tak 
pachateli možnost sáhnout si na peníze na daném účtu.  

 
Nealkoholová toxikomanie  
V roce 2022 bylo provedeno 9 realizaci na úseku trestné činnosti nealkoholové toxikomanie 
- nedovolené výroby, nakládání a přechovávání omamných a psychotropních látek a jedů. 
V prošetřovaných trestních spisech bylo vedeno trestní stíhání proti 14 osobám, kdy z toho 
devět vazebně. Tři události zatím nejsou ukončeny a vyšetřování pokračuje. Jednalo se 
zejména o varny pervitinu, distribuci pervitinu a marihuany. 
 

Počítačová kriminalita  
Kybernetická kriminalita tak jako předešlé roky, tak i za rok 2022 vykázala trend setrvalého 
nárůstu oznámených případů. Útoků prostřednictvím počítačových sítí nebo na počítačové 
sítě rok od roku roste. Za kalendářní rok 2022 bylo v městě Havířov evidováno celkově 29 
trestných činů IT kriminality. Standardně vysoký počet případů si nesou tzv. podvodné 
prodeje zboží buď to na e-shopech, nebo v rámci jednotlivých obchodníků na různých 
prodejních platformách. Další problematikou jsou podvody s investováním do kryptoměn. 
Tento způsob podvodu má nebývalý nárůst, poškození jsou motivování vidinou rychlého 
zbohatnutí na úrocích při investování do kryptoměn.  
 

Mravnostní trestná činnost  
Trestné činy páchané v souvislosti s výrobou a jiným nakládáním s dětskou pornografií byly 
prověřovány celkem ve čtrnácti případech. Ve všech se podařilo zjistit pachatele. Některé 
případy byly realizovány, některé jsou před realizací a jiné byly nebo budou odloženy 
s ohledem na věk pachatele skutku. Jedná se o případy, u kterých je potřeba delší doba na 
rozpracování a zjištění pachatele. Na tomto úseku dochází k nárůstu kriminality, což je dáno 
mimo jiné i přechodem od běžných počítačů k chytrým telefonům, které má v dnešní době 
téměř každé dítě.  

 
Pátrání po osobách a věcech 
V roce 2022 bylo vyhlášeno pátrání po celkem 206 osobách, přičemž 193 osob bylo 
v uvedeném roce vypátráno. Dále byly prováděny průběžné kontroly v bazarech a 
zastavárnách na území Havířova, při kterých byly zajišťovány věci pocházející z trestné 
činnosti. Policisté se rovněž zabývali pátráním po pohřešovaných mladistvých a nezletilých 
dětech, kdy se jednalo celkem o 129 případů. U některých se jednalo o opakované pátrání 
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z důvodu opakovaných útěků. Jednalo se převážně o chovance dětských domovů a 
výchovných ústavů.  

Přestupky 
 
V roce 2022 bylo na teritoriu obou obvodních oddělení v Havířově zjištěno 4868 přestupků, 
z nichž jich bylo 2068 vyřízeno příkazem a 1825 přestupků bylo oznámeno příslušným 
správním orgánům. 
 

PČR OO Havířov 1 a OO Havířov 3 – srovnání přestupků za období let 2021 až 2022 
 

 
 

 

Stav veřejného pořádku 
 
V roce 2022, stejně jako v roce předcházejícím, nedošlo na teritoriu obvodních oddělení 
Policie České republiky v Havířově k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. 
K jeho ochraně byla přijata preventivní opatření, zejména v souvislosti s přepravou 
fotbalových fanoušků po železnici, a dále s konáním rizikových hokejových utkání 
HC Havířov.  

V roce 2022 bylo policisty provedeno 129 služebních zákroků s použitím donucovacích 
prostředků, které byly ve všech případech vyhodnoceny jako zákonné a přiměřené. 

Policisty obvodních oddělení bylo na osobní svobodě omezeno celkem 510 osob, z nichž 
171 osob bylo umístěno v policejní cele, 88 bylo dodáno k lékařskému ošetření do 
protialkoholní záchytné stanice a bylo provedeno 157 eskort. V rámci pátrání po osobách 
bylo v roce 2022 na území města Havířov vyhlášeno pátrání po 206 osobách, z toho bylo 
vypátráno 193 osob. Po zbývajících osobách se neustále pátrá.  
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Domácí násilí 
 
V roce 2022 bylo prověřováno 74 incidentů se znaky domácího násilí, kdy ve 2 případech 
došlo k vykázání násilné osoby ze společného obydlí. 
 

Bezpečnost silničního provozu 
 
V souvislosti s dohledem nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno celkem 193 řidičů 
vykonávajících svou činnost pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Z toho počtu 
bylo 60 skutků kvalifikováno jako trestný čin a ve 133 případech bylo v jednání řidiče 
spatřováno podezření z přestupku (z těchto se 92 řidičů odmítlo podrobit vyšetření, 
zdali nejsou při řízení vozidla ovlivněni návykovou látkou). V případě 57 řidičů bylo zjištěno 
nerespektování rozhodnutí příslušných orgánů, jimiž jim bylo řízení motorových vozidel 
zakázáno. 

 

Dopravní nehodovost   

Na základě vývoje dopravní nehodovosti bylo v roce 2022 vyhlášeno Policejním prezidiem, 
Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje a Územním odborem Karviná 
celkem 37 dopravně bezpečnostních akcí a opatření, zaměřených na eliminaci dopravní 
nehodovosti a dodržování zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
všemi účastníky silničního provozu. Na realizaci těchto opatření se podíleli policisté 
pořádkové a dopravní policie. 
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Přehled dopravních nehod (DN) v silničním provozu a porovnání s předchozím 
rokem:  

DOPRAVNÍ NEHODY 2021 2022 rozdíl 2021 / 2022 

celkem nehod 439 447 8 

usmrceno osob 1 0 -1 

těžce zraněno osob 4 5 1 

lehce zraněno osob 51 64 13 

zaviněná řidičem motorového 
vozidla 385 385  0 

zaviněná řidičem nemotorového 
vozidla 17 20 3 

zaviněná chodcem 5 7 2 

nepřiměřená rychlost 50 37 -13 

nesprávné předjíždění 2 2 0 

nedání přednosti 74 48 -26 

nesprávný způsob jízdy 276 318 42 

vliv alkoholu 21 17 -4 

 

U všech evidovaných dopravních nehod s těžkými a smrtelnými zraněními provádí dopravní 
inspektorát bezpečnostní inspekce zaměřující se na bezpečnostní deficity na místě 
dopravní nehody (sklony komunikace, stav a vlastnosti vozovky, odpovídající dopravní 
značení, rozhledové poměry, pevné překážky, reklamní poutače a další okolnosti). Výsledky 
těchto inspekcí jsou základem pro dopravně inženýrské opatření prováděné v daných 
místech. 
 

Prevence 

V průběhu celého roku 2022 se policisté havířovských obvodních oddělení s podporou 
oddělení prevence zaměřovali na různé cílové skupiny potencionálních obětí protiprávního 
jednání, a to jak v sociální, tak i v situační prevenci. Zaměřili jsme se na tyto projekty a 
témata: 

 přednášky s žáky na základních školách na ul. Jarošova, na dvou školách na ul. Školní, 
na ZŠ Marie Pujmanové a na základní škole kpt. Jasioka proběhlo celkem 18 besed 
s tématikou trestní odpovědnost osob mladších 15 let, seznamování s trestnými činy a 

přestupky, dále na téma bezpečnost silničního provozu - osloveno celkem 368 dětí; 
 dále byl realizován navazující projekt na program protidrogový vlak, pod názvem „to je 

zákon kámo,“ který se zaměřil na téma zneužívání návykových látek, kterého se 
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zúčastnilo asi 181 žáků z výše jmenovaných základních škol a také ze školy na ul. 

Generála Svobody 
 na jaře i na začátku školního roku byly realizovány celorepublikové projekty pro nejmenší 

účastníky silničního provozu v blízkosti škol „ZEBRA se za Tebe nerozhlédne“ – byly 
realizovány 2 akce, u kterých bylo osloveno 60 dětí;  

 v období letních prázdnin byl realizován preventivní program „Řídím, piju nealko,“ kdy 
bylo osloveno asi 105 řidičů 

 dne 22.02.2022 ve 12.00 h na dobu jedné minuty bylo zapnuto zvláštní výstražné světlo 

u šesti  služebních vozidel jako znamení na vyjádření podpory obětem trestných činu pod 

názvem Evropský den obětí trestných činů 
 byla navázána spolupráce s organizací SOS dětské vesničky (v Havířově pojmenováno 

SOS Přístav Havířov), která pomáhá lidem z Ukrajiny, kteří uprchli před válkou a nyní žijí 

v Havířově. Byla provedena přednáška na téma právní odpovědnost osob mladších 15 

let, přestupky a trestné činy související s mládeží, zúčastnilo se jí 20 dětí a 6 dospělých 

osob. 
 

Závěr 
 
Bezpečnostní situaci na teritoriu města Havířova lze z dlouhodobého hlediska považovat 
za stabilizovanou. V roce 2022 došlo při obdobných personálních, materiálových 
i legislativních podmínkách, jako v roce 2021, k meziročnímu mírnému zvýšení zjištěné 
trestné činnosti a současně ke snížení její objasněnosti. 
 
 
 
Havířov 23. ledna 2022 
 

    npor. Mgr. Jindřich Siuda 
                                                                                                  vedoucí OO PČR Havířov 3 
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1. ÚVOD  

Základním úkolem Hasičského záchranného sboru České republiky je dle zákona č. 320/2015 Sb., o 

Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském 

záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, 

zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Hasičský 

záchranný sbor se podílí na zajišťování bezpečnosti České republiky plněním a organizováním úkolů 

požární ochrany, ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného 

systému, krizového řízení a dalších úkolů, v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a jinými 

právními předpisy, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí organizuje přijímání humanitární 

pomoci poskytované České republice ze zahraničí a dále plní mimořádně i úkoly, jejichž splnění je 

nezbytné v zájmu ochrany života nebo zdraví obyvatel, životního prostředí, zvířat nebo majetku, pokud 

toto plnění nenáleží jinému orgánu veřejné správy nebo plnění takového úkolu orgánem veřejné správy 

není za daných podmínek možné a tento orgán o takové plnění požádá, pokud je k plnění takového úkolu 

způsobilý, takovým plněním není ohrožena jeho činnost a hrozí nebezpečí z prodlení.  

 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) je správním orgánem na 

úseku požární ochrany (§ 23 a 26 odst. 2 písm. b) zákona o požární ochraně), organizační složkou státu 

a účetní jednotkou (§ 7 odst. 1 zákona o hasičském záchranném sboru). Postavení, práva a povinnosti 

hasičského záchranného sboru kraje, správních orgánů, orgánů územní samosprávy, jakož i právnických 

osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany jsou pak upraveny 

zejména následujícími právními předpisy:  

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.;  

• zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů;  

• zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;  

• zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění 

pozdějších předpisů.  
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2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

 

a) ÚZEMNÍ ODBOR KARVINÁ 

 

Územní odbory (dále jen „ÚO“) HZS MSK jsou zřízeny pro zabezpečení výkonu státní správy na 

úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“), ochrany obyvatelstva a k 

plnění stanovených úkolů na úseku krizového řízení. Místní působnost územního odboru je dána v 

zásadě územím příslušného okresu, ve kterém územní odbor sídlí. V čele územního odboru stojí ředitel 

územního odboru. Jednotky hasičského záchranného sboru kraje jsou dislokovány na stanicích. V čele 

stanice stojí velitel stanice s velitelskou pravomocí při řízení zásahu jednotek požární ochrany. 

 

Na územním odboru Karviná je dislokováno pět hasičských stanic, a to v Karviné, Havířově, Českém 

Těšíně, Orlové a Bohumíně. Stanice v Karviné je centrální stanicí, nachází se v ní mimo samotné 

jednotky také ředitelství územního odboru a pracoviště odborných služeb. Na těchto pracovištích je 

zařazeno 177 příslušníků ve služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů a 3 občanští zaměstnanci v pracovním 

poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Početní stavy HZS MSK ÚO Karviná 

  

 stanice 

Karviná 

stanice 

Havířov 

stanice Český 

Těšín 

stanice 

Orlová 

stanice 

Bohumín 

počet 

jednotka 46 40 25 25 25 

ostatní 19 0 0 0 0 

celkem 65 40 25 25 25 

celkem na ÚO 180 

 

 

b) JEDNOTKA HS HAVÍŘOV  

SLOŽENÍ JEDNOTKY 

 
 

jednotka: Hasičská stanice Havířov, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

kategorie jednotky: JPO I (profesionální jednotka požární ochrany) 

typ jednotky: P4-C-Z (specifikuje předurčenost jednotky podle jejího složení a vybavení stanice) 
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Početní stavy jednotky HS Havířov: 

PŘÍSLUŠNÍCI CELKOVÝ POČET NA HS POČET NA 1 SMĚNĚ / 24 h

velitel stanice 1 (denní směna / 8 h)

velitel čety 3 1

velitel družstva 6 2

technik strojní služby 3 1

technik chemické služby 3 1

technik technické služby 3 1

hasič-strojník 12 4

hasič 9 3

CELKEM 39 +1 příslušníků max 13 (min 10) příslušníků  
 

TECHNIKA JEDNOTKY 

 
 

 

Výjezdová technika a technické prostředky: 

OZNAČENÍ TECHNIKY VOZIDLO POZNÁMKA

CAS 20 (cisternová automobilová stříkačka) Tatra 815 Terno I. Vůz

CAS 20 (cisternová automobilová stříkačka) Tatra 815 Terno II. Výjezd

AP 27 (automobilová plošina) Tatra 815 6x6 dosah max 27 m

AP 40 (automobilová plošina) MB Econic Bumar dosah max 42 m

VYA (vyprošťovací automobil) Tatra 815 8x8 pro vyprošťování vozidel aj.

CAS 30 (cisternová automobilová stříkačka) T 815-7CAFS vozidlo s větším objemem hasiva

osobní velitelský automobil Hyundai Tucson vozidlo velitele stanice

užitkový automobil VW Caddy vozidlo pro hospodářské činnosti

dopravní automobil VW Crafter vozidlo pro přepravu 9 osob

gumový člun Zodiac motor Evinrude člun je na samostatném přívěsu

hliníkový člun Marine motor Johnson člun je na samostatném přívěsu  
 

PŮSOBNOST JEDNOTKY 

Jednotky požární ochrany jsou k mimořádným událostem vysílány podle požárního poplachového plánu 

kraje (vychází z plošného pokrytí jednotlivých území) a podle vyhlášeného stupně poplachu (vychází 

z typu a velikosti rozsahu události). Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje (MSK) tedy 

zohledňuje dojezdové časy JPO a zařazuje tyto jednotky pro jednotlivé obce. Na základě tohoto 

rozdělení je jednotka HS Havířov standardně předurčena a vysílána v I. nebo II. stupni do těchto obcí 

hasebního obvodu Havířova a sousedních obvodů: 

• v územním odboru Karviná: Havířov, Horní Bludovice, Těrlicko, Albrechtice, Horní Suchá, 

Český Těšín (Koňákov, Mistřovice, Stanislavice), Karviná (Lázně Darkov, Stonava), Orlová 

(Lazy) 

• v územním odboru Frýdek Místek: Soběšovice, Žermanice, Kaňovice, Lučina 

• v územním odboru Ostrava: Šenov, Václavovice, Vratimov (Horní Datyně) 
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 3. STATISTIKA 

 

POČET MIMOŘÁDNÝCH A NEEMERGENTNÍCH UDÁLOSTÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY
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POČET UDÁLOSTÍ V ROCE 2022 DLE JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ 
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 SROVNÁNÍ POČTU POŽÁRŮ A JEJICH NÁSLEDKY ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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GRAFICKÉ SROVNÁNÍ VÝŠE PŘÍMÝCH ŠKOD A UCHRÁNĚNÝCH HODNOT VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 

 
 

 

 

GRAFICKÉ SROVNÁNÍ POČTU USMRCENÝCH A ZRANĚNÝCH OSOB U POŽÁRŮ VE 

SLEDOVANÉM OBDOBÍ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY 
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POČET POŽÁRŮ DLE PŘÍČIN VZNIKU V ROCE 2022 
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4. ODBORNÁ PŘÍPRAVA 

 

TAKTICKÁ A PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ 

V roce 2022 bylo provedeno 8 taktických cvičení, 2 prověřovací cvičení a 1 taktické cvičení IZS. 

Cvičení byla zaměřena na různé specifické oblasti a postupy od záchrany osob na vodní nebo zamrzlé 

hladině (Těrlická přehrada), přes řešení úniku nebezpečných látek (Víceúčelová hala a únik amoniaku), 

záchranu osob při dopravní nehodě či záchranu osob při požárech a v zakouřených prostorách ve výškových 

či jiných budovách se složitými podmínkami pro zásah nebo s větším počtem obyvatel. 

Jedním ze cvičení byla také simulace požáru bytové jednotky v pobytovém a integračním centru.  

Taktické cvičení IZS (ve spolupráci s PČR a MP Havířov) bylo zaměřeno na prověření vnějšího havarijního 

plánu ve firmě Mölnlycke Health Care ProcedurePak v Dolní Suché, kdy byl simulován únik toxického 

plynu ethylenoxidu (ETO) ze zásobníku do vnějšího prostředí. Při cvičení bylo prověřováno vyrozumění 

složek IZS, orgánů územních samosprávných celků a dalších orgánů, aktivace složek IZS a jejich 

koordinace a také taktika složek IZS při společném zásahu, kdy se jednalo o záchranu zraněné osoby a 

řešila se likvidace úniku ETO. 

 

ŠKOLENÍ A VÝCVIK 

Ke standardním činnostem odborné přípravy patřila i v roce 2022 různá pravidelná teoretická a praktická 

odborná školení, obnovování odborných způsobilostí a přezkoušení příslušníků a také pravidelná fyzická 

příprava. 
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5. JINÉ ČINNOSTI: Covid a válka na Ukrajině – humanitární pomoc 

 

Během roku 2022 byla postupně ukončena pomoc a spolupráce 

s Nemocnicí Havířov v rámci řešení pandemie Covid – 19, kdy 

bylo zrušeno provizorní odběrové místo, které bylo realizováno 

pomocí odběrových stanů a kontejnerů v blízkosti infekčního 

oddělení Nemocnice Havířov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové úkoly HZS ovšem vyvstaly v únoru po začátku války na Ukrajině. Bylo zřízeno Krajské asistenční 

centrum pomoci Ukrajině (KACPU), do kterého byly po celý rok velmi aktivně zapojeni mnozí příslušníci 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Zajišťoval se přesun uprchlíků pomocí vozidel a 

autobusů HZS do míst přechodného ubytování a v těchto souvislostech bylo také nutno doplňovat služby 

příslušníků na pohotovost, aby byly zajištěny minimální stavy jednotek na jednotlivých hasičských 

stanicích. V rámci humanitární pomoci a pomoci hasičům na Ukrajině byly HZS ČR organizovány výjezdy 

do Polska a na Slovensko v blízkosti ukrajinských hranic, kde se řešil a organizoval přesun různé materiální 

pomoci. Do těchto výjezdů byli zapojeni také někteří příslušníci hasičské stanice Havířov. 

Jednotka HS Havířov se také podílela na koordinaci, vybudování a kontrolách nouzového přístřeší 

v tělocvičně krytého bazénu v Havířově o kapacitě 50 lůžek. Původní nafukovací matrace se spacími pytli 

byly později nahrazeny 50 skládacími postelemi, které zvýšily komfort tohoto nouzového přístřeší na 

přechodnou dobu, než byly pro uprchlíky vyřešeny a připraveny jiné ubytovací kapacity ať už v rámci 

města či na jiných místech kraje. 
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6. PREVENCE, OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 

Činnost Hasičského záchranného sboru není zaměřena pouze na likvidaci a odstraňování následků 

mimořádných událostí ale dohlíží také na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně 

u právních subjektů. Výkon státního požárního dozoru se vykonává např. kontrolou dodržování povinností 

stanovených předpisy o požární ochraně, ověřováním, zda byly dodržovány podmínky požární bezpečnosti 

staveb vyplývajících z posuzovaných podkladů a dokumentace a zjišťováním příčin vzniku požárů.  

 

• Stavební činnost odboru prevence v roce 2022: 

o Z celkového počtu 446 požárně bezpečnostních řešení (v rámci územního odboru Karviná) 

jich bylo v Havířově realizováno 122. 

o Z celkového počtu 214 kolaudací (v rámci územního odboru Karviná) jich bylo na území 

města Havířova realizováno 68. 

• Kontrolní činnost odboru prevence v roce 2022: 

o Z celkového počtu 84 požárních kontrol (v rámci územního odboru Karviná) bylo v rámci 

ORP Havířov realizováno 17 kontrol. 

• Zjišťování příčin požárů 

o Příslušníci HZS MSK určení ke zjišťování příčin vzniku požárů řešili v roce 2022 celkem 

428 požárů. Při této činnosti spolupracovali s Policií České republiky, městskou policií, 

státními institucemi, pojišťovnami, podnikatelskými subjekty i fyzickými osobami. Bylo 

zpracováno 138 spisů o požárech. Mezi nejčastější příčiny vzniku požárů v okrese Karviná 

v roce 2022 lze zařadit technické závady, neprokázaná zavinění a nedbalostní jednání. 

V rámci ORP Havířov bylo evidováno 146 požárů a zpracováno bylo 37 spisů o požárech. 

• Činnost podle zákona o prevenci závažných havárií 

o Podle zákona o prevenci závažných havárií byly v rámci územního odboru Karviná 

v uplynulém roce provedeny 2 kontroly u provozovatelů objektů zařazených do skupiny B 

a 2 kontroly u provozovatelů objektů zařazených do skupiny A (zařazení provozovatelů do 

příslušné kategorie je prováděno v závislosti na druhu a množství nebezpečné chemické 

látky nebo směsi). Kontroly byly zaměřeny na správnost, úplnost a aktuálnost bezpečnostní 

dokumentace a dokumentace havarijního plánování, včetně kontroly vnitřního havarijního 

plánu. 2 z těchto kontrol byly provedeny na území ORP Havířov. 

• Program preventivně výchovné činnosti na školách (HASÍK) byl z důvodu covidu obnoven a 

realizován v roce 2022 až ve druhé polovině od nového školního roku.  

Plyšová hračka HASÍK, která je součástí preventivně výchovné činnosti, je také využívána v rámci 

první psychické pomoci u zásahu, kdy se v případě potřeby předává dětskému účastníku mimořádné 

události a využívá se tak jako uklidňující prvek. 

• V průběhu roku 2022 byly uskutečněny také exkurze na hasičské stanice či ukázky pro jednotlivé 

organizace a subjekty (MŠ, ZŠ, SŠ, příměstské tábory, konkrétní akce jako např. Dětský běh „Děti 

pomáhají dětem“ aj.), kterých se zúčastnilo více než 2000 dětí a dospělých. Největší akcí byly opět 

dny otevřených dveří ke Dni dětí, které se uskutečnily v areálu Hasičské stanice a Městské policie 

Havířov i ve spolupráci s PČR a ZZS. Tato akce proběhla ve dnech 1.-3.6.2022. Exkurze, ukázky a 

přednášky se uskutečňují i pro důchodce, kteří si tyto aktivity velmi pochvalují. V loňském roce to 

byli mimo jiné i členové klubu důchodců při OKD, kteří strávili oboustranně přínosný čas na 

hasičské stanici. 
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7. ZÁVĚR 

 

Rok 2022 byl pro všechny občany nejen našeho města již dalším po sobě jdoucím rokem, který byl spojen 

s mnoha výzvami a novými problémy. Po končící pandemii COVID přišla válka na Ukrajině, která se více 

či méně dotkla osobně mnoha občanů i našeho města. Velmi ovlivnila také činnost HZS ČR, a tedy i 

hasičské stanice Havířov. Během roku nastala také energetická krize, která zákonitě ovlivnila chování nejen 

občanů, ale také i firem a organizací. Kromě těchto vnějších okolností byli hasiči ze stanice Havířov v roce 

2022 aktivně zapojeni do nejrozsáhlejšího lesního požáru v ČR v oblasti Hřenska, který byl svým rozsahem 

a nasazením sil a prostředků pro HZS ČR mimořádně náročný.  

Bez ohledu na všechny vnější vlivy a problémy, které vyvstaly v loňském roce, se nic nezměnilo na hlavním 

nastavení této složky, kdy Hasičský záchranný sbor České republiky je jednotný bezpečnostní sbor, jehož 

základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a 

jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Hasičská stanice Havířov je součástí tohoto 

jednotného bezpečnostního sboru. 

Příslušníci HZS Moravskoslezského kraje, územního odboru Karviná, společně se členy jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí, zasahovali na území okresu Karviná v roce 2022 u 2731 mimořádných událostí, 

u kterých se občané okresu, či jeho návštěvníci, dostali do situací vyžadujících zásahy této složky 

integrovaného záchranného systému. Mimo to byly hasičské jednotky nasazeny k řešení 908 ostatních 

činností.  

 

 

                                      Zpracoval v Havířově dne 31. 01.2022 

 

                   npor. Ing. Pavel Budina 

            velitel HS Havířov 

 

 



Jednotka SDH Havířov Město
Zřizovatelem jednotky je dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně je

Statutární město Havířov. Organizačně jednotka spadá pod kancelář primátora.

Hlavní činností je hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných

mimořádných událostech. Jednotka je v plošném pokrytí kraje zařazena do kategorie

JPO III/1.

.



Zpráva o činnosti
“Jednotky SDH Havířov ”

Celkem 22 členů z toho - 4 velitelé, 11 strojníků, 7 hasičů.

Odborná příprava k zajištění akceschopnosti jednotky:
Hasič(každý člen jednotky) - 40 hodin ročně + každoroční přezkoušení v rámci jednotky

navíc každý člen jednotky musí splnit:
Nositel dýchací techniky  - 2 hodiny výcvik čtvrtletně
OPCH 90(protichemický oděv) 4 hodiny čtvrtletně

Odborná příprava v rámci zařazení v jednotce :
Strojník - 8 hodin ročně + každých 5 let přezkoušení,
Velitel - 8 hodin ročně + každých 5 let přezkoušení,
Obsluha motorových pil - pravidelné školení 4 hodiny teorie + 2 hodiny praxe,
Průmyslový lezec - pravidelné školení + přezkoušení 8 hodin,

Specializace jednotky:
Zásahy na nebezpečné látky v rámci koncepce HZS MSK ,

Technika:
Cisternová stříkačka CAS 20 SCANIE ( r. v. 2021)
Dopravní automobil DA 12 Renault (r. v. 2008)







https://www.facebook.com/jsdhhavirovmesto/

https://www.instagram.com/jsdhhavirovmesto/

Chvojka Zdenek
velitel JSDH Havířov Město

https://www.facebook.com/jsdhhavirovmesto/
https://www.instagram.com/jsdhhavirovmesto/




    

                Souhrn činnosti za rok  2022 
 

 

- Jednotka sboru měla ke dni 31.12.2022 celkem 22 členů 

 

- každý měsíc provádí jednotka školení a praktický výcvik s 

  technikou a výcviky na vodních hladinách (klidná, tekoucí      

a divoká voda) a v zimních měsících záchranu osob z ledu 

- spolupráce z kolegy z HZS a okolními JSDH 

- pravidelná fyzická příprava 

- ukázky techniky a výcviku pro veřejnost a organizace 

- pravidelná údržba techniky, požární stanice a okolí 

- asistence u sportovních a kulturních akcí (Havířovské  

slavnosti, ohňostroje) 

- úzká spolupráce s MŠ a ZŠ na ul. Zelená (výcvik a požár    

školy a evakuace) 

- výjezdová činnost za rok 2022 viz příloha 

 

 

Ponzer Robert 

velitel JSDH Havířov  Životice 

 



ISV 6.0

Počet účastíTyp události Celkový čas Uchráněná hodnota

Období: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022Aktuální součtová tabulka JSDH Havířov - 
Životice (8103132)

Dopravní nehoda  silniční 2 1:18 0.00

Ostatní pomoc 8 37:17 0.00

Planý poplach 8 2:39 0.00

Požár 37 30:05 0.00

Technická pomoc 32 22:31 0.00

Únik plynu/aerosolu 2 3:02 0.00

CELKEM ZA JEDNOTKU 89 0

25. 1. 2023 13:38Tisk: 1Přihlášen: Strana 1 /



Příloha č. 1

Inventární číslo Název Účetní cena

000000084634 rekuperační jednotka VZT (Vmax=670m3/h) 292 820,00

000000084635 VZT jednotka stojatá (Vmax=4500m3/h) 566 280,00

000000084636 technologie filtrace a chlazení - automatický dávkovací systém 768 955,00

000000084637 recepce - pult 22 990,00

000000084638 recepce - lavice přezouvací 10 406,00

000000084639 šatní skříň (modul 3 skříně/4 šatní místa) 23 595,00

000000084640 šatní skříň (modul 3 skříně/4 šatní místa) 23 595,00

000000084641 šatní skříň (modul 3 skříně/6 šatních míst) 26 620,00

000000084642 šatní skříň (modul 3 skříně/6 šatních míst) 26 620,00

000000084643 šatní skříň (modul 3 skříně/6 šatních míst) 26 620,00

000000084644 šatní skříň (modul 3 skříně/6 šatních míst) 26 620,00

000000084645 servisní kufřík pro veřejné bazény 8 470,00

000000084646 recepce - kancelářská židle 1 396,34

000000084647 lehátko 2 008,60

000000084648 lehátko 2 008,60

000000084649 lehátko 2 008,60

000000084650 lehátko 2 008,60

000000084651 lehátko 2 008,60

000000084652 lehátko 2 008,60

000000084653 lehátko 2 008,60

000000084654 lehátko 2 008,60

000000084655 lehátko 2 008,60

000000084656 lehátko 2 008,60

000000084657 lehátko 2 008,60

000000084658 lehátko 2 008,60

000000084659 lehátko 2 008,60

000000084660 saunové přesýpací hodiny 1 089,00

000000084661 saunové přesýpací hodiny 1 089,00

000000084662 saunový teploměr 2 601,50

000000084663 nerezový dávkovač tekutého mýdla 1 996,50

000000084664 nerezový dávkovač tekutého mýdla 1 996,50

000000084665 nerezový dávkovač tekutého mýdla 1 996,50

000000084666 nerezový dávkovač tekutého mýdla 1 996,50

000000084667 nerezový zásobník toaletních papírů 1 996,50

000000084668 nerezový zásobník toaletních papírů 1 996,50

000000084669 nerezový zásobník toaletních papírů 1 996,50

000000084670 nerezový zásobník toaletních papírů 1 996,50

000000084671 nerezový zásobník papírových ručníků 2 783,00

000000084672 nerezový zásobník papírových ručníků 2 783,00

000000084673 nerezový zásobník papírových ručníků 2 783,00

000000084674 nerezový zásobník papírových ručníků 2 783,00

000000084675 nerezová WC štětka 701,80

000000084676 nerezová WC štětka 701,80

000000084677 nerezová WC štětka 701,80

000000084678 nerezová WC štětka 701,80

Celkem 1 885 789,84

Soupis majetku určeného k darování SSRZ Havířov (akce 21021)



Příloha č. 2

Inventární číslo Název Účetní cena

000000085054 kamerový systém hřiště Gorkého, Havířov-Město 99 488,62

000000085056 router - zázemí správce - hřiště Gorkého, Havířov-Město 2 196,27

Celkem 101 684,89

Soupis majetku určeného k darování SSRZ Havířov (akce 18016)
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                                                                                                                              Příloha č. 1 

Rozpočtové opatření: 

a)  Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

č. 174. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotace z MŠMT v rámci 

Operačního programu Národní plán obnovy na projekt „Podpora sociálně znevýhodněných 

žáků na ZŠ“ pro níže uvedené příspěvkové organizace.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                                                            (v Kč)        

Název PO ORG ÚZ 170533093 

ZŠ Gen. Svobody 1049 250 000,00 

ZŠ Jarošova 1068 345 292,00 

ZŠ Kpt. Jasioka 1069 500 000,00 

ZŠ Moravská 1047 354 638,00 

ZŠ M. Pujmanové 1046 642 299,00 

ZŠ Školní 1067 204 625,00 

Celkem  2 296 854,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace neinvestiční dotace na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                           (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 170533093 

ZŠ Gen. Svobody 1049 250 000,00 

ZŠ Jarošova 1068 345 292,00 

ZŠ Kpt. Jasioka 1069 500 000,00 

ZŠ Moravská 1047 354 638,00 

ZŠ M. Pujmanové 1046 642 299,00 

ZŠ Školní 1067 204 625,00 

Celkem  2 296 854,00 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 175. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město 

obdrželo dne 15. 12. 2022 platbu ve výši 10 830 650,00 Kč, z toho je v rozpočtu zapracována 

pouze část ve výši 2 943 650,00 Kč a rozdíl ve výši 7 887 000,00 Kč pro ubytovatele MMH je 

potřeba zapracovat (dle pokladů KP).  Od 1. 7. 2022 se změnil metodický postup 

rozpočtového a účetního zachycení a finanční prostředky jsou poskytnuty jako paušální 

náhrada nákladů (příjem i výdaj paušální náhrady probíhá ve výdajové části rozpočtu + a – na 

položce 5811) a zároveň se odděluje, zda je poskytovatelem ubytování obec nebo její 

příspěvková organizace, tehdy jde příjem náhrady na položku 2324 - Přijaté neinvestiční 

příspěvky a náhrady. Finanční prostředky jsou účelově určeny na paušální náhradu nákladů na 

zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného pro osoby prchající 

z území státu Ukrajina. Tyto prostředky nepodléhají vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu 

kraje. O tyto přijaté finanční prostředky bude snížena ve výdajích EO položka 5811 – Výdaje 

na náhrady za nezpůsobenou újmu a neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO zvýšena.  
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Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku                               7 887 000,00 Kč 

a neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšuje o částku                         7 887 000,00 Kč.     

 

 

 

č. 176. Na základě Rozhodnutí Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky získalo město Havířov neinvestiční účelovou dotaci na 

úhradu výdajů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 ve výši 98 369,00 Kč. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu s ÚZ 14004 zvyšují o částku                                              98 369,00 Kč  

a rozpočtované výdaje KP se s ÚZ 14004 zvyšují o částku                                 98 369,00 Kč. 

  

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 14004. 

 

 

č. 177. V příjmové části rozpočtu EO na rok 2022 byla rozpočtována investiční dotace na akci 

„Odkanalizování části města Havířov, IV. etapa, lokalita „Důlňák“ ve výši 22 000 000,00 Kč 

na položce 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu. Poskytovatel 

dotace je Státní fond životního prostředí, proto dojde ke změně příjmové položky na 4213 – 

Investiční přijaté transfery ze státních fondů. Dne 21. 12. 2022 byla dotace přijata na účet 

města ve výši 21 976 700,88 Kč, dotace je nižší o 23 299,12 Kč oproti rozpočtované částce.  

V rámci vyrovnanosti rozpočtu budou o tuto částku sníženy u EO příjmy a ve výdajích 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva. 

 

Rozpočtované příjmy EO se snižují na položce 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery 

SR s ÚZ 90992, org 19004 o částku                                                               22 000 000,00 Kč. 

Dále pak se rozpočtované příjmy EO se zvyšují na položce 4213 – Investiční přijaté 

transfery ze státních fondů s ÚZ 90992, org 19004 o částku                      21 976 701,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku  

                                                                                                                                23 299,00 Kč. 

 

 

č. 178. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly městu 

Havířovu poukázány finanční prostředky ve výši 828 291,70 Kč a jedná se o 3. zálohovou 

platbu na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“. Tento projekt 

byl v příjmové části schváleného rozpočtu EO na rok 2022 rozpočtován ve výši 1 128 000,00 

Kč. V letošním roce byly přijaty dvě zálohové platby na tento projekt v celkové výši 

1 148 608,90 Kč, tedy o 20 608,90 Kč, než bylo rozpočtováno. Je potřeba upravit příjmy EO  

a v rámci vyrovnanosti rozpočtu budou o tuto částku zvýšeny výdaje EO -  neinvestiční 

nespecifikovaná rezerva. Organizační odbor (dále ORG) má tuto akci ve výdajích již 

rozpočtovanou, u víceletých projektů se nemusí v daném roce příjmy a výdaje rovnat a ORG 

nepožaduje navýšení výdajů o tuto částku.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu zvyšují s ÚZ 103533063, org 21062 o částku                   20 609,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku                

                                                                                                                              20 609,000 Kč.  
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b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

                        0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

 

                        0 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

   0 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

   0 

 

 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne  

14. 1. 2019 

 

č. 169. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotace v rámci výzvy 

č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, priority 2 - Vzdělávání Operačního programu 

Jan Amos Komenský pro níže uvedené příspěvkové organizace. Účelem dotace je zvyšování 

kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke 

kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility 

znevýhodněných skupin.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                                                            (v Kč)        

Název PO ORG ÚZ 143533092 ÚZ 143133092 

MŠ ČSA 1030 384 134,00 116 465,00 

MŠ Moravská 1027 566 550,00 171 771,00 

MŠ Puškinova 1003 415 672,00 126 027,00 

MŠ Švabinského 1002 388 534,00 117 798,00 

MŠ U Topolů 1021 352 580,00 106 898,00 

ZŠ Moravská 1047 2 703 009,00 819 515,00 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11052 1 805 373,00 547 365,00 

ZŠ a MŠ Selská 11064 704 072,00 213 465,00 

Celkem  7 319 924,00 2 219 304,00 



8 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace neinvestiční dotace na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                           (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 143533092 ÚZ 143133092 Celkem 

MŠ ČSA 1030 384 134,00 116 465,00 500 599,00 

MŠ Moravská 1027 566 550,00 171 771,00 738 321,00 

MŠ Puškinova 1003 415 672,00 126 027,00 541 699,00 

MŠ Švabinského 1002 388 534,00 117 798,00 506 332,00 

MŠ U Topolů 1021 352 580,00 106 898,00 459 478,00  

ZŠ Moravská 1047 2 703 009,00 819 515,00 3 522 524,00 

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 11052 1 805 373,00 547 365,00 2 352 738,00 

ZŠ a MŠ Selská 11064 704 072,00 213 465,00 917 537,00 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

č. 170. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město 

obdrželo dne 30. 11. 2022 platbu ve výši 13 564 150,00 Kč. Od 1. 7. 2022 se změnil 

metodický postup rozpočtového a účetního zachycení a finanční prostředky jsou poskytnuty 

jako paušální náhrada nákladů (příjem i výdaj paušální náhrady probíhá ve výdajové části 

rozpočtu + a – na položce 5811) a zároveň se odděluje, zda je poskytovatelem ubytování obec 

nebo její příspěvková organizace, tehdy jde příjem náhrady na položku 2324 - Přijaté 

neinvestiční příspěvky a náhrady. Finanční prostředky jsou účelově určeny na paušální 

náhradu nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování určeného 

pro osoby prchající z území státu Ukrajina. Tyto prostředky nepodléhají vyúčtování 

finančních vztahů k rozpočtu kraje. O tyto přijaté finanční prostředky budou navýšeny příjmy 

EO (prostředky pro SSRZ) a ve výdajích položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou 

újmu snížena a neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO zvýšena. Následně pak budou 

finanční prostředky přeposlány SSRZ z neinvestiční nespecifikované rezervy EO. 

 

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP: 

Pro MMH (penziony, hotely) 13 496 750,00 Kč 

SSRZ 67 400,00 Kč 

Celkem 13 564 150,00 Kč 

 

Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky 

a náhrady s ÚZ 900, org 22034 o částku                                                             67 400,00 Kč.  

Dále pak se snižují rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) o částku                13 496 750,00 Kč 

a neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšuje o částku                        13 564 150,00 Kč.                 

 

 

č. 171. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město 

obdrželo platbu ve výši 2 943 650,00 Kč. Finanční prostředky jsou účelově určeny na 

paušální náhradu nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového ubytování 

určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina. Tyto prostředky nepodléhají vyúčtování 

finančních vztahů k rozpočtu kraje. Finanční prostředky byly odboru kancelář primátora (dále 

KP) na rok 2022 předfinancovány z neinvestiční nespecifikované rezervy EO, dle sdělení KP 

je tato částka v dostačující výši, proto přijaté prostředky přicházející průběžně z rozpočtu 

kraje, jsou zapracovány do neinvestiční nespecifikované rezervy EO. O přijaté prostředky pro 

MRA, s.r.o. a SSRZ budou navýšeny příjmy EO a ve výdajích položka 5811 – Výdaje na 
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náhrady za nezpůsobenou újmu snížena a neinvestiční nespecifikovaná rezerva EO zvýšena. 

Následně pak budou finanční prostředky přeposlány MRA, s.r.o. a SSRZ z neinvestiční 

nespecifikované rezervy EO. 

 

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP: 

Pro MMH (penziony, hotely) 2 001 350,00 Kč 

MRA, s.r.o 840 300,00 Kč 

SSRZ 102 000,00 Kč 

Celkem 2 943 650,00 Kč 

 

Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky 

a náhrady s ÚZ 900, org 22034 o částku                                                           942 300,00 Kč.  

Dále pak se snižují rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) o částku                  2 001 350,00 Kč 

a neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšuje o částku                          2 943 650,00 Kč.                 

 

 

č. 172. Městská realitní agentura, s.r.o. (dále MRA) se podílí na poskytování ubytování 

uprchlíků z Ukrajiny a náklady (dle pokladů KP) činí 840 300,00 Kč za období  

od 1.11. – 31. 12. 2022. Finanční prostředky zašle EO na účet hospodářské činnosti MRA, 

s.r.o. z neinvestiční nespecifikované rezervy EO. 

 

Rozpočtované výdaje EO se ÚZ 900, org 22034 zvyšují o částku                    840 300,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku                

                                                                                                                              840 300,00 Kč.  

 

 

č. 173.  Správa sportovních a rekreačních zařízení (dále SSRZ) se podílí na poskytování 

ubytování uprchlíků z Ukrajiny a náklady (dle pokladů KP) činí 169 400,00 Kč za období  

1. 10. – 30. 11. 2022 Paušální náhrada bude poskytnuta zvýšením příspěvku na provoz 

z neinvestiční nespecifikované rezervy EO. 

 

Příspěvek na provoz se pro SSRZ s ÚZ 00900 zvyšuje o částku                      169 400,00 Kč, 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se snižují o částku                

                                                                                                                              169 400,00 Kč. 
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Závěr 
 

Po VI. rozpočtových úpravách r. 2022 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 738 338,68 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 778 030,36 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozím 

rozpočtovým úpravám o 2 392,52 tis. Kč a jsou ovlivněny přijatými dotacemi ze státního 

rozpočtu a státních fondů. 
 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd  

po konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

Příjmová třída 

Schválený 

rozpočet              

r. 2022 

Upravený 

rozpočet V.  

r. 2022 

Upravený 

rozpočet VI.  

r. 2022 

tř. 1 - daňové příjmy 77,03 72,58 72,05 

tř. 2 - nedaňové příjmy 3,92 5,45 5,46 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,13 0,05 0,05 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 81,08 78,08 77,56 

tř. 4 - přijaté transfery 18,92 21,92 22,44 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 3 164 081,88 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky zůstaly ve stejné výši a jejich upravený rozpočet je 960 308,32 tis. Kč 

(tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky). Výdaje po konsolidaci jsou vyšší  

o 2 392,52 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet a dosáhly hodnoty 2 203 773,56 tis. Kč. 

Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou ve výši 1 641 462,33 tis. Kč. Část 

rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti předchozím rozpočtovým úpravám 

zvýšila o 2 296,84 tis. Kč. Toto zvýšení je ovlivněno zapracováním přijatých průtokových 

dotací u základních škol. 

 

Po šestých úpravách rozpočtu rozpočtované saldo zůstalo ve stejné výši a to  

- 425 743,20 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování). 

 

V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů  

(v tis. Kč):   

Účet 

Počáteční stav k 1.1.2022 Konečný stav k 31.12.2022 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet V. 

Upravený 

rozpočet VI. 

FRR 297 650,00 329 703,44 317 769,00 188 370,49 188 370,49 

FRHA 18 441,00 18 439,25 8 607,00 20 121,71 20 121,71 

FŽP 1 572,00 1 598,72 1 322,00 2 247,09 2 247,09 

FNB 22 958,00 36 545,53 36 514,00 17 678,23 17 678,23 

FB 1 766,00 1 985,76 1 416,00 1 573,40 1 573,40 

FVPA 7 678,00 9 791,89 8 283,00 8 468,11 8 468,11 

Celkem účelové fondy 350 065,00 398 064,59 373 911,00 238 459,03 238 459,03 

SF 3 418,00 3 258,61 3 418,00 2 064,96 2 064,96 

ZBÚ 213 442,00 245 937,99 0,00 0,00 0,00 

Celkem 566 925,00 647 261,19 377 329,00 240 523,99 240 523,99 
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Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                        

r. 2022 

Upravený  

rozpočet V. 

+ MRÚ 

12.12.2022 + 

přesuny 

Upravený  

rozpočet VI.  

r. 2022 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 40 000,00 96 502,42 104 386,73 

výdaje „Participativní rozpočet 2022“ 5 000,00 1 784,95 1 784,95 

převod prostředků z „Participativní rozpočet 2021“ 0,00 428,04 428,04 

navýšení základ.kapitálu spol. ČEZ ESCO, a.s. 14 000,00 14 000,00 14 000,00 

financování případného výpadků dotací z kraje pro 

DSH, SSmH, SANTÉ 
17 000,00 17 000,00 17 000,00 

Celkem 76 000,00 129 715,41 137 599,72 

 

 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2022 245 937,99 

Převod výsledku hospodaření r. 2021 na FRR -242 641,71 

Příjmy celkem +1 778 030,36 

Výdaje celkem -2 203 773,56 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +86 141,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -67 135,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +553 459,39 

z toho: FRR 397 539,99  

 FRHA 10 000,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 122 202,00  

 FB 1 922,40  

 FVPA 12 900,00  

 SF                8 645,00  
Příjmy fondů -150 018,47 

z toho: FRR 2 830,21  

 FRHA 11 682,46  

 FŽP 763,83  

 FNB 114 736,66  

 FB 1 326,00  

 FVPA 11 551,51  

 SF 7 127,80  
Konečný stav k 31.12.2022 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 245 937,99 
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                                                                                                                               Příloha č. 1 

 

Rozpočtové opatření: 

a)  Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

č. 1.  Na základě žádosti město obdrží prostřednictvím KÚ MSK dle vyhl. MZe č. 423/2011 

Sb. finanční náhradu na úhradu nákladů na činnost lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 

2022.  

Rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) se snižují o částku                                    49 293,00 Kč 

a zároveň se rozpočtované výdaje OŽP (pol. 5811) zvyšují                                49 293,00 Kč. 

 

 

č. 2. Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 je na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery 

ze SR – souhrnný vztah rozpočtována dotace na výkon státní správy ve výši  

67 500 000,00 Kč. Na základě rozpisu státního rozpočtu na rok 2023, který provedl KÚ MSK, 

se tato dotace zvyšuje na 71 171 200,00 Kč. Tento příspěvek je určen na částečnou úhradu 

neinvestičních výdajů spojených s výkonem státní správy v základní a přenesené působnosti 

obcí, příspěvek na žádosti o občanské a řidičské průkazy, příspěvek na územní plánování, 

pověřený obecní úřad, na stavební působnost, na aktivace občanský průkazů, na veřejné 

opatrovnictví a příspěvek na matriční úřad paušálně. Dále pak příspěvek na živnostenský 

úřad, matriční úřad výkonově a na zkušební komisaře. O rozdíl ve výši 3 671 200,00 Kč 

budou zvýšeny výdaje organizačního odboru (dále ORG). 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR 

v rámci souhrnného dotačního vztahu zvyšují o částku                                3 671 200,00 Kč 

Tímto se rozpočtované výdaje ORG zvyšují s ÚZ 00000 o částku                 3 671 200,00 Kč. 

Příspěvek na výkon státní správy je účelový, nepodléhá finančnímu vypořádání. 

 

 

č. 3.  Na základě usn. č. 39/2ZM/2022 ze dne 12. 12. 2022 ZMH rozhodlo sloučit od  

1. 1. 2023 MŠ Moravská a ZŠ Moravská.  Zároveň dochází ke změně názvu přejímající 

organizace a to ze ZŠ Moravská na ZŠ a MŠ Moravská (zkrácený název). 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz a investiční příspěvek na rok 2023 bude přesunut pod 

přejímající organizaci. 

 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz pro MŠ Moravská s ÚZ 00000 se snižuje o částku 

                                                                                                                           2 120 000,00 Kč 

dále pak se investiční příspěvek pro MŠ Moravská s ÚZ 00000 snižuje o částku         

                                                                                                                                60 000,00 Kč. 

 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Moravská s ÚZ 00000 se zvyšuje  

o částku                                                                                                              2 120 000,00 Kč, 

investiční příspěvek se pro ZŠ a MŠ Moravská s ÚZ 00000 zvyšuje o částku 60 000,00 Kč. 
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č. 4.  Na základě usn. č. 40/2ZM/2022 ze dne 12. 12. 2022 ZMH rozhodlo sloučit od  

1. 1. 2023 MŠ Balzacova a ZŠ F. Hrubína.  Zároveň dochází ke změně názvu přejímající 

organizace a to ze ZŠ F. Hrubína na ZŠ a MŠ F. Hrubína (zkrácený název). 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz na rok 2023 bude přesunut pod přejímající organizaci. 

 

Rozpočtovaný příspěvek na provoz pro MŠ Balzacova s ÚZ 00000 se snižuje o částku 

                                                                                                                           1 944 000,00 Kč 

a rozpočtovaný příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ F. Hrubína s ÚZ 00000 se zvyšuje  

o částku                                                                                                              1 944 000,00 Kč. 

 

 

č. 5. RMH svým usn.č. 263/5RM/2023 ze dne 16. 1. 2023 doporučuje ZMH schválit 

dodatečné navýšení finančního objemu vítězného projektu Participativního rozpočtu r. 2022 

pro realizaci návrhu „Workout vedle minigolfu na ul. Astronautů Havířov – Město“. 

Předpokládané náklady na výše uvedený projekt byly 2 025 619,00 Kč. Vzhledem  

ke zvýšeným cenám stavebního materiálu, stavebních prací a další komodit požádal realizátor 

akce příspěvková organizace Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (dále jen 

SSRZ) o zvýšení 506 404,75 Kč. Toto zvýšení je v souladu s čl. XII, bod 6 Zásad 

participativního rozpočtu města Havířova o Realizaci Projektů, pokud skutečné náklady 

včetně DPH na Projekt překročí stanovený finanční objem pro danou část města maximálně  

o 25 % rozhodne o jeho dofinancování ZMH. Přidělené finanční prostředky podléhají 

vyúčtování a nevyužité finanční prostředky musí být SSRZ vráceny. 

     

Tímto se rozpočtovaný investiční příspěvek SSRZ zvyšuje s ÚZ 00000  

o částku                                                                                                                506 405,00 Kč. 

Současně se rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva snižují                            

o částku                                                                                                                 506 405,00 Kč. 

 

 

č. 6. Statutární město Havířov poskytuje osobám vysídleným z Ukrajiny ve svém územním 

obvodu obce s rozšířenou působností potřebnou pomoc, a to včetně zajištění ubytování. 

Kanceláři primátora (dále KP) byla do schváleného rozpočtu 2023 zapracována do výdajové 

části rozpočtu částka 25 000 000,00 Kč, jako předfinancování nákladů na ubytování. Na 

základě skutečnosti, kdy měsíční náklady jsou cca 16 000 000,00 Kč je potřeba tuto částku 

zvýšit a předfinancovanou částku navýšit o 50 000 000,00 Kč.  Takto bude zajištěn plynulý 

chod vyplácení prostředků ubytovatelům. Ubytování dále zajišťuje MRA, s.r.o. a příspěvková 

organizace SSRZ Havířov. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování  

č. 014/84/2022/KH“ zasílá KÚ MSK paušální náhrady, které jsou propláceny zpětně na 

základě vyúčtování za daný měsíc. Dále pak KP v roce 2022 nevyčerpal všechny 

předfinancované finanční prostředky na výše uvedené náklady ve výši 6 339 715,00 Kč, ty se 

staly součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn do FRR.  Zvýšení výdajů 

KP se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů celkově ve výši 56 339 715,00 Kč. Po 

obdržení budou přijaté finanční prostředky z KÚ MSK vráceny do neinvestiční 

nespecifikované rezervy EO.  

 

Rozpočtované výdaje KP s ÚZ 00010, org 22034 se zvyšují o částku         56 339 715,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            56 339 715,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                56 339 715,00 Kč. 
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a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                               56 339 715,00 Kč. 

 

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

 

   0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

 

   0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 

 

                        0 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 

 

 

f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

č. 7. Na konci roku 2023 byl dočerpán úvěr ve výši 200 000 000,00 Kč na 

„Rekonstrukci/výměnu výtahů v městských bytech v Havířově“. Dle smlouvy bylo nutné 

dočerpat úvěr do 31. 12. 2022.Na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě o úvěru ze dne 

30.9.2019 (reg. č. 99023568046) se společností Komerční banka, a.s., bylo možné načerpat 

úvěr bez doložení dokladů tzv.  neúčelové čerpání úvěru (způsob dočerpání úvěru, aniž by se 

změnila stanovená výše úrokové sazby 1,70 %, p.a.).  

Částka 16 097 062,03 Kč bude převedena z FRR na FNB, finanční zůstatek načerpaného 

úvěru z roku 2022 se stal součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn do 

FRR. OÚR bude hradit náklady ještě v letošním roce a zvýšení výdajů OÚR se uskuteční 

formou zapojení FNB do výdajů ve výši 16 097 062,03 Kč. 

  

Převod z FRR na ZBÚ 16 097 062,03 

Převod ze ZBÚ na FNB 16 097 062,03 

 

Tímto rozpočtovým opatřením se změna stavu účtu FRR zvýší o částku      16 097 062,00 Kč, 

změna stavu účtu FNB se sníží o částku                                                          16 097 062,00 Kč 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje        

o částku                                                                                                            16 097 062,00 Kč, 

výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšuje      

o částku                                                                                                            16 097 062,00 Kč,  

příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku   

                                                                                                                         16 097 062,00 Kč, 

výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje             

o částku                                                                                                            16 097 062,00 Kč. 
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Rozpočtované výdaje OÚR se zvyšují s ÚZ 114 o částku                             16 097 062,00 Kč 

Zapojením fondů do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FNB (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            16 097 062,00 Kč. 

 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4139 – Ostatní převody z vlastních 

fondů se pro EO zvyšuje o částku                                                                   16 097 062,00 Kč     

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                               16 097 062,00 Kč. 

 

Na základě skutečného a rozpočtovaného zůstatku Fondu nájemního bydlení (dále FNB), 

který je ve výši 36 259,88 tis. Kč, je potřeba snížit zapojení fondu FNB. Největší vliv na tento 

rozdíl má výpadek dotací na sanace obytných domů ve výši  

31 897,00 tis. Kč (dotace jsou převáděny FNB), kdy o tuto částku byly v RÚ V. r. 2022 

sníženy příjmy fondu. Při sestavování rozpočtu na rok 2023 nebyly tyto skutečnosti známy. 

Po domluvě s MRA, s. r. o. bude zapojení FNB sníženo o 56 399 000,00 Kč. Ke snížení dojde 

u akce „Sanace obytného dobu ul. Horymírova 1-5“, Havířov - Město“, která se nebude 

v letošním roce realizovat. 

 

Rozpočtované výdaje OÚR s ÚZ 00114, org 20006 se snižují o částku       56 399 000,00 Kč.                                                           

Zapojením fondu do výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu FNB 

(položka 8115) snižuje o částku                                                                      56 399 000,00 Kč. 

Konsolidační příjmová položka 4139 – Ostatní převody z vlastních fondů se pro EO snižuje 

o částku                                                                                                            56 399 000,00 Kč     

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se snižuje o částku                                                                               56 399 000,00 Kč.                                                        

 

 

č. 8. V rámci Participativního rozpočtu města Havířova nebyly odborem územního rozvoje 

vyčerpány finanční prostředky ve výši 740 000,00 Kč na realizaci níže uvedeného vítězného 

projektu roku 2022. Akce by se měla realizovat v roce 2023. Uvedený finanční zůstatek 

z roku 2022 se stal součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn do FRR. 

Zvýšení výdajů OÚR se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů ve výši 740 000,00 Kč. 

 

Název projektu 
Číslo akce 

(org) 
Zůstatek z r. 2022 

Workoutové hřiště na ul. Junácká 22070 740 000,00 Kč 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OÚR zvyšují s ÚZ 00010 o částku                    740 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 740 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                      740 000,00 Kč 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                    740 000,00 Kč. 

 

 

č.  9.  V rámci Participativního rozpočtu města Havířova předchozích let nebyly za některé 

městské části vyčerpány finanční prostředky ve výši 6 286 566,00 Kč. Za tyto části nebyl 

podán projekt, podaný projekt nepatřil mezi vítězné nebo se stal nerealizovatelný. 

Nevyčerpané finanční prostředky se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je 
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převáděn do FRR. Rozpis zůstatků dle jednotlivých městských částí je v níže uvedené tabulce. 

Tyto prostředky bude mít ve výdajové části ekonomický odbor a o tyto prostředky bude 

navýšen participativní rozpočet (dále PaRo) v roce 2023 pro jednotlivé městské části. 

 
Část města Nevyčerpaná částka  

Město 4 195 373,00 Kč 

Šumbark 1 168 726,00 Kč 

Podlesí 60 552,00 Kč 

Prostřední Suchá 643 996,00 Kč 

Bludovice 548,00 Kč 

Životice 337,00 Kč 

Dolní Suchá 132 744,00 Kč 

Dolní Datyně 84 290,00 Kč 

Celkem 6 286 566,00 Kč 

  

Tímto se rozpočtované výdaje EO zvyšují s ÚZ 00010 o částku                    6 286 566,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              6 286 566,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                   6 286 566,00 Kč  

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                 6 286 566,00 Kč. 

 

 

č. 10. Ekonomický odbor požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 

2022 ve výši 26 615 000,00 Kč. Jedná se o 20 000 000,00 Kč na nákup pozemků  

a 6 615 000,00 Kč na nákup listinných akcií společnosti CEVYKO, a.s.  Tyto finanční 

prostředky EO v roce 2022 nevyčerpal a staly se součástí výsledku hospodaření roku 2022, 

který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů EO se uskuteční formou zapojení FRR do výdajů 

ve výši 26 615 000,00 Kč. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje EO zvyšují s ÚZ 00010 o částku                  26 615 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            26 615 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                26 615 000,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                               26 615 000,00 Kč. 

 

 

č. 11. Odbor organizační požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 

2022 ve výši 556 000,00 Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky ve výši 450 000,00 Kč na 

realizaci elektronického schvalování oběhu účetních dokumentů MMH a 106 000,00 Kč na 

výdaje projektu „Místní akční plán MAP III“. K realizaci výše uvedených akcí dojde v roce 

2023. Tyto nevyčerpané prostředky se staly součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který 

je převáděn na účet FRR. Akce bude financována zapojením FRR do výdajů ORG ve výši 

556 000,00 Kč. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje ORG zvyšují s ÚZ 00010 o částku                   556 000,00 Kč. 
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Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 556 000,00 Kč, 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                     556 000,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                    556 000,00 Kč. 

 

 

č. 12. Odbor komunálních služeb požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků 

z roku 2022 ve výši 1 365 000,00 Kč na níže uvedené rozpracované akce z roku 2022. Tyto 

finanční prostředky OKS v roce 2022 nevyčerpal a staly se součástí výsledku hospodaření 

roku 2022, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů OKS se uskuteční formou zapojení 

FRR do výdajů ve výši 1 365 000,00 Kč. 

 

Jedná se o finanční prostředky na tyto akce: 

 

Název akce 
Číslo akce 

(org) 
Zůstatek z r. 2022 

Parkovací automaty 21069 450 000,00 Kč 

Výstavba chytrého panelu 20145 400 000,00 Kč 

Zpracování dendrologického posudku dřevin ve vybraných 

lokalitách 
- 515 000,00 Kč 

Celkem  1 365 000,00 Kč 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OKS zvyšují s ÚZ 00010 o částku                 1 365 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                              1 365 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                  1 365 000,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                 1 365 000,00 Kč. 

 

 

č. 13. Odbor školství a kultury požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků 

z roku 2022 ve výši 183 728,00 Kč na níže uvedené rozpracované akce z roku 2022. Tyto 

finanční prostředky OŠK v roce 2022 nevyčerpal a staly se součástí výsledku hospodaření 

roku 2022, který je převáděn do FRR. Zvýšení výdajů OŠK se uskuteční formou zapojení 

FRR do výdajů ve výši 183 728,00 Kč.  

 

 Jedná se o finanční prostředky na tyto akce: 

 
Název akce Číslo akce 

(org) 

Zůstatek z r. 2022 

Doplacení dokumentu „Koncepce kultury města Havířova 

na období 2022-2030“ 

 73 728,00 Kč 

PD na opravu ploché střechy MŠ Švabinského (pozastávka)  11 000,00 Kč 

výměna oběhového čerpadla ÚT ZŠ Na Nábřeží  43 000,00 Kč 

oprava vnitřního střešního svodu MŠ Horymírova  56 000,00 Kč 

Celkem  183 728,00 Kč 
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Tímto se rozpočtované výdaje OŠK zvyšují s ÚZ 00010 o částku                    183 728,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                 183 728,00 Kč, 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                     183 728,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                    183 728,00 Kč. 

 

 

č. 14. V roce 2022 byl schválen investiční příspěvek MŠ „U kamarádů“ ve výši 50 000,00 Kč. 

V roce 2022 nebyl vyplacen a bude zaslán MŠ v letošním roce. Tyto finanční prostředky se 

staly součástí výsledku hospodaření roku 2022, který je převáděn do FRR. Investiční 

příspěvek bude financován zapojením FRR do výdajů OJ 10 - Příspěvky a dotace organizacím 

ve výši 50 000,00 Kč. 

Investiční příspěvek se pro MŠ „U kamarádů“ zvyšuje s ÚZ 00010 o částku  50 000,00 Kč. 

 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                   50 000,00 Kč. 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                       50 000,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                      50 000,00 Kč. 

 

 

č. 15. Odbor sociálních věcí požádal o převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 

2022 ve výši 80 565,00 Kč Jedná se o faktury z roku 2022 splatné v roce 2023 z §, který se 

týká klubu důchodců. Jedná se o výdaje za energie, licence OSA, nákup čistících prostředků, 

úhrada přednášek a lekcí a nájemné. Tyto nevyčerpané prostředky se staly součástí výsledku 

hospodaření za rok 2022, který je převáděn na účet FRR. Výdaje budou financovány 

zapojením FRR do výdajů OSV ve výši 80 565,00 Kč. 

 

Tímto se rozpočtované výdaje OSV zvyšují s ÚZ 00010 o částku                      80 565,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                   80 565,00 Kč, 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                       80 565,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                                      80 565,00 Kč. 

 

 

č. 16. Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 se předpokládal výsledek hospodaření za rok 

2022 ve výši 247 989 000,00 Kč a z této částky převod ve stejné výši na účet FRR. Skutečný 

výsledek hospodaření za rok 2022 je 463 170 767,39 Kč a tato částka bude převedena na 

FRR.  Rozdíl mezi plánovaným a skutečným převodem je 215 181 767,39 Kč. 

 

Z tohoto důvodu se v části rozpočtu Financování pro EO změna stavu účtu ZBÚ, položka 

8115, zvyšuje o částku                                                                                  215 181 767,00 Kč 

a změna stavu účtu FRR, položka 8115, se snižuje o částku                       215 181 767,00 Kč. 

Pro EO se příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů zvyšuje                

o částku                                                                                                          215 181 767,00 Kč 
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a výdajová konsolidační položka 5344 – Převody vlastním rezervním fondům se zvyšuje              

o částku                                                                                                          215 181 767,00 Kč. 

 

 

č. 17. OÚR v roce 2022 nevyčerpal všechny rozpočtované prostředky ze zdrojů města  

a požádal o jejich převedení. Tyto finanční prostředky požaduje OÚR na krytí výdajů 

spojených s rozpracovanými akcemi roku 2022. Nevyčerpané prostředky r. 2022 jsou součástí 

výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn na účet FRR. Tyto nevyčerpané 

prostředky z r. 2022 budou OÚR poskytnuty z FRR ve výši 45 478 000,00 Kč dle níže 

uvedeného rozpisu dle akcí. 

 

č.st. Akce z roku 2022 Částka v Kč 

Pozastávky: 

18009 Parkoviště na ul. Družstevnická          790 000 

18016 Rekonstrukce hřiště u ZŠ Gorkého 3 000 000 

Realizace: 

15024 Zateplení obvodového pláště budovy MK Havířov, ul. Šrámkova 4 000 000     

18029 Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář  17 500 000 

20004 Letní kino – sociální zázemí  3 800 000 

22036 Kontejnerová stání – 1. etapa  4 000 000 

Zpracování projektové dokumentace: 

8050 Rekonstrukce hřiště u ZŠ Mládežnická 700 000 

18055 Rekonstrukce mostu M2 na ul. Prachatická 1 800 000 

18056 Výukový plavecký bazén ZŠ F. Hrubína 900 000 

19059 Dopravní napojení MK ul. U Nádraží a Opletalova kolem sport. areálu 700 000 

20115 Tělocvična u ZŠ na ul. Zelená, Životice 1 850 000 

21002 Cyklostezka Moskevská 100 000 

21086 Parkoviště u nemocnice 900 000 

22001 Cyklostezka na ul. ČSA 150 000 

22002 Cyklostezka na ul. Národní třída 200 000 

22024 Revitalizace vnitrobloku Alšova 1 200 000 

22025 Úprava výstupního místa zastávky MHD Šumbark, točna Petřvaldská 130 000 

22026 Chodník ul. Mezidolí 1 180 000 

22027 Parkoviště na ul. Kudeříkové a Lašské 600 000 

22029 Parkoviště na ul. Sukova 508 000 

22030 Parkovistě na ul. Hakenova 600 000 

22031 Parkoviště na ul. E. Rošického a J. Žižky 570 000 

22033 Realizace a výstavba dětského hřiště na ul. J. Gagarina 300 000 

Celkem akce financované z FRR 45 478 000  

 

 

Rozpočtované výdaje OÚR se s ÚZ 00010 zvyšují o částku                        45 478 000,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                            45 478 000,00 Kč, 

Rozpočtovaný příjem EO se na konsolidační položce 4133 – Převody z vlastních 

rezervních fondů zvyšuje o částku                                                                45 478 000,00 Kč. 

a rozpočtované výdaje EO, konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým 

účtům se zvyšují o částku                                                                               45 478 000,00 Kč. 
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č. 18. Na základě dosažené skutečnosti u SO na položce 2212 – Sankční platby přijaté od 

jiných subjektů se upraví příjmy SO a současně se sníží položka 2329 – Příjem z ostatních 

nedaňových příjmů jinde nezařazených. Položka 2329 ve schváleném rozpočtu kompenzovala 

příjem ze sankčních plateb. 

Rozpočtované příjmy se zvyšují pro SO na položce 2212 – Sankční platby přijaté od 

jiných subjektů o částku                                                                                  1 600 000,00 Kč. 

Příjmy EO se na položce 2329 – Příjem z ostatních nedaňových příjmů jinde 

nezařazených snižují o částku                                                                          1 600 000,00 Kč. 

 

 

č. 19. Skutečný příjem dosažený na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 

se navýšil i u Městské policie Havířov. Tyto příjmy jsou zdrojem FB a budou na účet tohoto 

fondu převedeny. 

Pro MP se na položce 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů zvyšuje příjem  

o částku                                                                                                                 140 000,00 Kč. 

Pro EO se v části Financování položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na 

účtu FB snižuje o částku                                                                                      140 000,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4134 – Převody z rozpočtových účtů se zvyšuje o částku  

                                                                                                                               140 000,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5349 – Ostatní převody vlastním fondům se zvyšuje                 

o částku                                                                                                                 140 000,00 Kč. 

Konsolidační položky jsou příjmem a výdajem EO. 

 

 

č. 20. Město Havířov získalo na konci roku 2022 pojistné plnění ve výši 9 861,00 Kč, které je 

určeno pro Městské kulturní středisko (dále MKS) k úhradě vzniklých škod. Toto pojistné 

plnění je součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn na účet FRR  

a proto zvýšení příspěvku na provoz se uskuteční zapojením FRR do výdajů.  

 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00010 pro MKS Havířov o částku                      

                                                                                                                                  9 861,00 Kč. 

Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                     9 861,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje 

o částku                                                                                                                     9 861,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšují  

o částku                                                                                                                     9 861,00 Kč. 

 

 

č. 21. Město Havířov získalo na konci roku 2022 pojistné plnění pro MŠ Balzacova ve výši 

6 416,00 Kč, MŠ však doložila na OŠK výdajové doklady pouze na částku 830,00 Kč.  

MŠ Balzacova přechází od 1. 1. 2023 pod ZŠ a MŠ F. Hrubína (do r. 2022 je ZŠ F. Hrubína), 

proto bude zvýšen příspěvek na provoz již přejímající organizaci. Toto pojistné plnění je 

součástí výsledku hospodaření za rok 2022, který je převáděn na účet FRR a proto se zvýšení 

příspěvku na provoz uskuteční zapojením tohoto fondu. 

 

Tímto se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00010 pro ZŠ a MŠ F. Hrubína o částku                      

                                                                                                                                     830,00 Kč. 
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Zapojením FRR do těchto výdajů se pro EO v části rozpočtu Financování změna stavu účtu 

FRR (položka 8115) zvyšuje o částku                                                                        830,00 Kč. 

Příjmová konsolidační položka 4133 – Převody z vlastních rezervních fondů se zvyšuje 

o částku                                                                                                                        830,00 Kč 

a výdajová konsolidační položka 5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům se zvyšují  

o částku                                                                                                                        830,00 Kč. 

 

 

č. 22. Město Havířov získalo pojistné plnění v celkové výši 19 616,00 Kč. Toto pojistné 

plnění je určeno pro níže uvedené příspěvkové organizace k úhradě vzniklých škod.  

Tímto se rozpočtované příjmy OŠK na položce 2322 – Přijaté pojistné náhrady zvyšují  

o částku                                                                                                                   19 616,00 Kč. 

Pro MKS se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00000 o částku                          6 085,00 Kč  

a pro SSRZ se se zvyšuje příspěvek na provoz s ÚZ 00000 o částku                13 531,00 Kč. 

 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

   0 

 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne  

14. 1. 2019 

 

č. 23. Statutární město Havířov obdrželo neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů  

v souvislosti s konáním voleb prezidenta ČR ve výši 3 064 400,00 Kč, které se konaly ve 

dnech 13. – 14. 1. 2023 a 27. – 28. 1. 2023.  

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS 

SR zvyšují s ÚZ 98008 o částku                                                             3 064 400,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje ORG se na § 6118 – Volba prezidenta republiky s ÚZ 98008 zvyšují  

o částku                                                                                                              3 064 400,00 Kč. 

Dotace podléhá vyúčtování. 

                      

č. 24. Na základě „Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování č. 014/84/2022/KH“ město 

obdrželo dne 19.1. 2023 platbu ve výši 14 727 750,00 Kč. Finanční prostředky jsou účelově 

určeny na paušální náhradu nákladů na zajištění dočasného nouzového přístřeší a nouzového 

ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina. Část prostředků je určeno pro 

MRA, s.r.o. a SSRZ, které se podílí na poskytování ubytování. Jedná se o tzv. průtokové 

financování tzn. SR → kraj → obec→ ubytovatel. Tyto prostředky nepodléhají vyúčtování 

finančních vztahů k rozpočtu kraje. Finanční prostředky ubytovatelům (penziony, hotely) 

zasílá kancelář primátora (dále KP) a MRA, s.r.o. a SSRZ zasílá ekonomický odbor (dále 

EO). O tyto přijaté finanční prostředky budou navýšeny příjmy EO (SSRZ a MRA) a výdaje  

+ a -  položka 5811 – Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu, u EO snížena a u KP 

zvýšena.  

 

Rozdělení přijaté platby dle podkladů KP: 

Pro MMH (penziony, hotely) 13 779 150,00 Kč 

MRA, s.r.o 860 700,00 Kč 

SSRZ 87 900,00 Kč 

Celkem 14 727 750,00 Kč 
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Rozpočtované příjmy EO se tímto zvyšují na položce 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky 

a náhrady s ÚZ 900, org 22034 o částku                                                          948 600,00 Kč.  

Dále pak se snižují rozpočtované výdaje EO (pol. 5811) o částku               13 779 150,00 Kč 

a zároveň se výdaje KP (pol. 5811) zvyšují o částku                                    13 779 150,00 Kč.                 

 
Rozpočtované výdaje EO se ÚZ 900, org 22034 zvyšují o částku                    860 700,00 Kč 

a příspěvek na provoz se pro SSRZ s ÚZ 00900 zvyšuje o částku                     87 900,00 Kč. 

 

 

č. 25. Prostřednictvím kraje získalo město Havířov neinvestiční dotace v rámci výzvy 

č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I, priority 2 - Vzdělávání Operačního programu 

Jan Amos Komenský pro níže uvedené příspěvkové organizace. Účelem dotace je zvyšování 

kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání, zajišťování rovného přístupu ke 

kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility 

znevýhodněných skupin. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO zvyšují na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté 

transfery ze státního rozpočtu v následujícím členění:  

                                                                                                                                            (v Kč)        

Název PO ORG ÚZ 143533092 ÚZ 143133092 

MŠ Mládí 1017 488 210,00 148 019,00 

ZŠ Mládežnická 1074 2 899 264,00 879 017,00 

Celkem  3 387 474,00 1 027 036,00 

 

Zároveň se zvyšuje pro níže uvedené příspěvkové organizace neinvestiční dotace na položce 

5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím v následujícím 

členění: 

                                                                                                                                           (v Kč) 

Název PO ORG ÚZ 143533092 ÚZ 143133092 Celkem 

MŠ Mládí 1017 488 210,00 148 019,00 636 229,00 

ZŠ Mládežnická 1074 2 899 264,00 879 017,00 3 778 281,00 

Dotace podléhá vyúčtování.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Závěr 
 

Po I. rozpočtových úpravách r. 2023 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 704 400,54 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 598 264,32 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti schválenému rozpočtu  

o 12 258,32 tis. Kč a jsou především ovlivněny přijatými průtokovými dotacemi. 

 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd po 

konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 
Schválený rozpočet            

r. 2023 

Upravený rozpočet I.  

r. 2023 

tř. 1 - daňové příjmy 82,95 82,32 

tř. 2 - nedaňové příjmy 3,76 3,80 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,13 0,13 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 86,84 86,25 

tř. 4 - přijaté transfery 13,16 13,75 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 

 

Výdaje celkem jsou po navrhovaných úpravách ve výši 3 126 878,87 tis. Kč. Výdajové 

konsolidační položky se těmito úpravami zvýšily o 344 919,22 tis. Kč a jejich upravený 

rozpočet je 1 106 136,22 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační položky).  

Tento nárůst vznikl z důvodu převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 

a to především zapojením FRR. Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 109 521,65 tis. Kč než 

schválený rozpočet a dosáhly hodnoty 2 020 742,65 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek 

po konsolidaci jsou ve výši 1 594 664,53 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace 

organizacím“ se oproti schválenému rozpočtu zvýšila o 5 089,12 tis. Kč, kde se zvýšení týká  

průtokových dotací pro MŠ a ZŠ, zvýšení příspěvku na provoz PO o pojistné a náhrady pro 

SSRZ za ubytování občanů Ukrajiny. 

 

Po prvních úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo změnilo z částky - 325 215,00 tis. Kč na 

částku  - 422 478,33 tis. Kč (opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování). 
 
 

V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů  

(v tis. Kč):   

Účet 

Počáteční stav k 1.1.2023 Konečný stav k 31.12.2023 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet I. 

FRR 271 037,00 308 001,93 267 556,00 365 900,37 

FRHA 20 120,00 20 120,52 11 121,00 11 121,52 

FŽP 2 327,00 2 268,11 2 077,00 2 018,11 

FNB 62 537,00 26 277,12 2 709,00 22 848,12 

FB 2 060,00 2 266,50 1 440,00 1 786,50 

FVPA 4 906,00 9 746,65 7 908,00 12 748,65 

Celkem účelové fondy 362 987,00 368 680,83 292 811,00 416 423,27 

SF 2 066,00 2 624,32 2 071,00 2 629,32 

ZBÚ 247 989,00 463 170,77 0,00 0,00 

Celkem 613 042,00 834 475,92 294 882,00 419 052,59 
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Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                        

r. 2023 

Upravený  

rozpočet č. I. 

+přesuny  

r. 2023 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 20 000,00 18 520,51 

výdaje „Participativní rozpočet 2023“ 5 000,00 5 000,00 

převod prostředků z „Participativní rozpočet 2022“ 0,00 6 286,57 

financování případného výpadků dotací z kraje pro 

DSH, SSmH, SANTÉ 
17 000,00 17 000,00 

Celkem 42 000,00 46 807,08 

 

 

Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2023 463 170,77 

Převod výsledku hospodaření r. 2022 na FRR -463 170,77 

Příjmy celkem +1 598 264,32 

Výdaje celkem -2 020 742,65 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +42 350,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -35 295,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +518 927,33 

z toho: FRR 390 175,27  

 FRHA 9 000,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 103 232,06  

 FB 620,00  

 FVPA 5 000,00  

 SF 10 650,00  
Příjmy fondů -103 504,00 

z toho: FRR 1 000,00  

 FRHA 1,00  

 FŽP 0,00  

 FNB 83 706,00  

 FB 140,00  

 FVPA 8 002,00  

 SF 10 655,00  
Konečný stav k 31.12.2023 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 463 170,77 

 



Aktualizace návrhu rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 a 2025 (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 33 529 957 60 229 1 438 63 885 1 597

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 3 618 0 5 903 0 7 465 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 135 0 135 0 0 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 26 841 0 49 759 0 52 087 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0 0 0 0 0 0

7. Ostatní výnosy 3 070 957 4 567 1 438 4 333 1 597

8. Náklady - celkem 33 079 748 60 605 1 520 63 885 1 354

9. Opravy a udržování 503 37 1 007 66 976 178

10. Nákup drobného majetku 57 0 233 0 220 0

11. Nákup majetku DDHM 122 0 519 0 590 0

12. Osobní náklady  645 195 1 135 404 1 194 38

13. Energie 1 508 275 2 681 609 3 037 644

14. Ostatní náklady 3 403 241 5 271 441 5 781 494

15. Přímé náklady na vzdělávání 26 841 0 49 759 0 52 087 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 68 000 1 780 70 710 1 820

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 7 870 7 990

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 90

4. Přímé náklady na vzdělávání 55 460 57 800

5. Dotace z jiných rozpočtů 0

6. Zapojení fondů do výnosů 0

7. Ostatní výnosy 4 670 1 780 4 920 1 820

8. Náklady - celkem 68 000 0 1 775 70 710 1 815

9. Opravy a udržování 1 000 130 1 000 130

10. Nákup drobného majetku 250 0 200 0

11. Nákup majetku DDHM 590 0 550 0

12. Osobní náklady  1 270 400 1 350 425

13. Energie 3 330 705 3 400 710

14. Ostatní náklady 6 100 540 6 410 550

15. Přímé náklady na vzdělávání 55 460 0 57 800 0

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Příloha č. 1

Název PO:  Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov - Podlesí, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Doplňková činnost



Aktualizace návrhu rozpočtu na daný kalendářní rok a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2024 a 2025 (v tis.Kč)

(v tis. Kč)

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 41 002 1 503 65 452 2 395 67 381 2 947

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 5 361 0 7 919 0 8 100 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 160 0 160 0 60 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 31 769 0 51 248 0 52 316 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 28 0 150 0 180 0

7. Ostatní výnosy 3 844 1 503 6 135 2 395 6 785 2 947

8. Náklady - celkem 40 503 1 067 65 446 2 235 67 381 2 315

9. Opravy a udržování 298 15 585 30 702 40

10. Nákup drobného majetku 155 0 294 0 131 0

11. Nákup majetku DDHM 270 0 306 0 314 0

12. Osobní náklady  1 023 225 1 715 418 1 659 25

13. Energie 2 177 97 3 693 307 3 765 315

14. Ostatní náklady 4 811 730 7 605 1 480 8 494 1 935

15. Přímé náklady na vzdělávání 31 769 0 51 248 0 52 316 0

výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady

1. Výnosy - celkem 70 075 3 149 71 945 3 350

2. Příspěvek na provoz - zřizovatel 8 635 8 745 0

3. Příspěvek investiční - zřizovatel 270 100 0

4. Přímé náklady na vzdělávání 54 020 55 630 0

5. Dotace z jiných rozpočtů 0 0 0

6. Zapojení fondů do výnosů 250 250 0

7. Ostatní výnosy 7 100 3 149 7 220 3 350

8. Náklady - celkem 70 075 3 022 71 945 3 262

9. Opravy a udržování 700 55 710 65

10. Nákup drobného majetku 250 0 275 0

11. Nákup majetku DDHM 305 0 270 0

12. Osobní náklady  1 730 550 1 790 600

13. Energie 4 450 417 4 600 497

14. Ostatní náklady 8 620 2 000 8 670 2 100

15. Přímé náklady na vzdělávání 54 020 0 55 630 0 0

P.č. Ukazatel

Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2024 Střednědobý výhled rozpočtu - r. 2025

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost Doplňková činnost

Příloha č. 1

Název PO: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková organizace

P.č. Ukazatel

Očekávaná skutečnost - r. 2022 Návrh rozpočtu - r. 2023

Hlavní činnost Doplňková činnost Hlavní činnost

Skutečnost 1.-8./2022

Hlavní činnost Doplňková činnost Doplňková činnost
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                    Příloha č. 1 

Návrh 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

 
 

Obecně závazná vyhláška č. …./2023, 
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených statutárním městem 

Havířov  

 

 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne ……. usnesením č. …….  

usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku:  
 

    
Čl. 1 

Předmět a cíl  

 
(1) Předmětem této vyhlášky je vymezení 3 školských obvodů na území statutárního města 

Havířov k zajištění předškolního vzdělávání dětí v mateřských školách. 
 
(2) Každá mateřská škola, zřízená statutárním městem Havířov, má vymezen školský obvod.  
 

 
Čl. 2 

Vymezení pojmů 
 
(1) Školským obvodem se pro účely této vyhlášky rozumí celé území nebo území částí 

statutárního města Havířov vymezená v Čl. 4 této vyhlášky. 
 
(2) Spádovou mateřskou školou se pro účely této vyhlášky rozumí mateřská škola se sídlem 

ve školském obvodu, ve kterém má dítě trvalý pobyt. 
 
(3) Dítětem se pro účely této vyhlášky rozumí dítě, které dosáhlo věku, pro který je školským 

zákonem stanoveno předškolní vzdělávání. 

 
 

Čl. 3 
Stanovení školských obvodů  

 
Na území statutárního města Havířov se stanovují tyto školské obvody:  
I. Školský obvod MŠ   
II. Školský obvod MŠ 
III. Školský obvod MŠ. 
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Čl. 4 
Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol  

 
(1) I. Školský obvod MŠ je vymezen pro spádovou mateřskou školu:  

Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice 
Selská, příspěvková organizace, se sídlem: 736 01 Havířov-Bludovice, Selská 429/14 
 
I. Školský obvod MŠ tvoří celé území statutárního města Havířov. 

 
(2) II. Školský obvod MŠ je vymezen pro spádové mateřské školy:  

a) Mateřská škola Havířov-Město Čs. Armády 5/201, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, 
Československé armády 201/5 

b) Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, 
Horymírova 1194/7 

c) Mateřská škola Havířov-Město Lípová 15, se sídlem: 736 01 Havířov- Město, Lípová 
718/15 

d) Mateřská škola Havířov-Město Puškinova 7a/908, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, 
A. S. Puškina 908/7a 

e) Mateřská škola Havířov-Město Radniční 7/619, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, 
Radniční 619/7  

f) Mateřská škola Havířov-Město Sukova 2a, se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Sukova 
820/2a   

g) Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, se sídlem: 
736 01Havířov-Město, Švabinského 993/7 

h) Mateřská škola Havířov-Město U Stromovky 60, se sídlem: 736 01 Havířov-Město,           
U Stromovky 415/60 

i) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková organizace, 
se sídlem: 736 01 Havířov-Město, Na Nábřeží 1374/49 

j) Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, 
se sídlem: 736 01 Havířov-Podlesí, Františka Hrubína 1537/5 

k) Mateřská škola ,,U kamarádů“, Havířov-Podlesí, Čelakovského 4/1240, příspěvková 
organizace, se sídlem: 736 01 Havířov-Podlesí, Čelakovského 1240/4  

l) Mateřská škola Havířov-Podlesí E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace, se sídlem: 
736 01 Havířov-Podlesí, Emila Holuba 1403/7  

m) Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace, se sídlem:  
736 01 Havířov-Podlesí, Přímá 1333/8   

n) Mateřská škola Havířov-Šumbark Petřvaldská 32/262, se sídlem: 736 01 Havířov-
Šumbark, Petřvaldská 262/32 

o) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská, příspěvková 
organizace, se sídlem: 736 01 Havířov-Šumbark, Moravská 497/29 

p) Mateřská škola Havířov-Šumbark Mládí 23/1147, se sídlem: 736 01 Havířov-
Šumbark, Mládí 1147/23  

q) Mateřská škola Havířov-Šumbark Okružní 1a/1070, příspěvková organizace, se 
sídlem: 736 01 Havířov-Šumbark, Okružní 1070/1a  

r) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Životice Zelená, příspěvková organizace, se 
sídlem: 736 01 Havířov- Životice, Zelená 112/2 

s) Mateřská škola Havířov - Prostřední Suchá U Topolů 3/688, příspěvková organizace, 
se sídlem: 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, U Topolů 688/3 
 

II. Školský obvod MŠ tvoří území částí města: Havířov-Město, Havířov-Podlesí, Havířov-
Šumbark, Havířov-Životice, Havířov - Prostřední Suchá, Havířov – Dolní Suchá.    
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(3) III. Školský obvod MŠ je vymezen pro spádovou mateřskou školu:  
Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká, příspěvková organizace, 
se sídlem: 736 01 Havířov-Bludovice, Frýdecká 452/37 
 
III. Školský obvod MŠ tvoří území částí města: Havířov - Dolní  Datyně  a Havířov- 

       Bludovice. 
 
Čl. 5 

Zrušovací ustanovení 
 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských 
škol zřízených statutárním městem Havířov, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody 
mateřských škol zřízených statutárním městem Havířov. 

 
Čl. 6 

Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení na úřední desce 
Magistrátu města Havířova. 

 
 
                               
Ing. Josef Bělica, MBA                               
primátor města                                 

 

 

Mgr. Jana Feberová 

náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   

 

Sejmuto z úřední desky dne:   

 

Účinnost:   

 



Příloha č. 1 

Návrh 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

 
 

Obecně závazná vyhláška č. …./2023, 
kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Havířově  

 

Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne ……. usnesením č. …….  

usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

(1) K zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky žáků v základních školách tato 

obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška”) vymezuje na území města Havířova 17 

školských obvodů. 

(2) Každá základní škola, zřízená městem Havířovem, má vymezen vlastní školský obvod. 

(3) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole podle místa svého trvalého pobytu, 

pokud jeho zákonný zástupce nezvolí jinou základní školu. 

Čl. 2 

Vymezení pojmů 

(1) Školským obvodem se pro účely této vyhlášky rozumí část území města Havířova určená 

v Čl. 3 této vyhlášky 

(2) Spádovou školou se pro účely této vyhlášky rozumí základní škola se sídlem ve školském 

obvodu, ve kterém má žák trvalý pobyt. 

(3) Žákem se pro účely této vyhlášky rozumí dítě, které dosáhlo věku, pro který je školským 

zákonem stanovena povinná školní docházka. 

 

 

 



Čl. 3 

Vymezení školských obvodů 

Školské obvody jednotlivých spádových škol v Havířově se vymezují takto: 

Školský obvod 1  

Spádová škola: Základní škola a Mateřská škola Havířov  ̶  Životice Zelená, 

příspěvková organizace 

popis:  

Hraniční, K Přehradě, Michníkova, Na Dolanech, Na Osinách, Na Polanech, Na Stezce, Olšová, 

Ovocná, Podélná, Přátelství, Severní, U Křížů, U Stavu, Zelená, 

Padlých hrdinů        : všechna lichá orientační č. 27 - 93, všechna sudá orientační č. 10 - 72 

 

Školský obvod 2  

Spádová škola: Základní škola Havířov  ̶  Město Gorkého 1/329 okres Karviná 

popis:  

Atriová, Eduarda Urxe, Gorkého, Jana Wericha, Janáčkova, J.A.Komenského, Koperníkova, 

Marxova, Máchova, Mírová, Místní, Nerudova, Příčná, Stavbařská, Tesařská, U Lesa,                  

U Stromovky, Vardasova, Zednická, 

Hlavní třída : všechna lichá orientační č. 1 - 77 

Dělnická : všechna lichá orientační č. 1 - 13 

 

Školský obvod 3  

Spádová škola: Základní škola Havířov  ̶  Město M. Kudeříkové 14 okres 

Karviná, příspěvková organizace 

popis:  

Česká, Garážnická, Horymírova, Jaroslava Seiferta, Jaselská, Karvinská, Křižíkova, Lašská, 

Marušky Kudeříkové, Na Špici, Osvoboditelů, Slovanská, Tichá, Vítězná, 

Dělnická : všechna lichá orientační č. 15 - 33 

 

Školský obvod 4  

Spádová škola: Základní škola a Mateřská škola Havířov  ̶  Město Na Nábřeží,         
příspěvková organizace  

popis:  

Alšova, Beethovenova, Bieblova, Československé armády, Dvořákova, Fibichova, Haškova, 

Hybešova, Chopinova, Jana Švermy, Jilemnického, Kolmá, K Zámečku, Marie Majerové,            

Na Důlňáku, Na Fojtství, Na Nábřeží, Na Prostředňáku, Na Schodech, Nám. Republiky, 

Nedbalova, Olbrachtova, Otevřená, Pavlovova, Purkyňova, Radniční, Sadová, Slepá, Svornosti, 

Spádová, Široká, Šmeralova, Tylova, Třeneckého, U Koupaliště, U Letního kina, U Motelu,            

U Stadionu, U Školky, Vančurova, V Parku, 

Hlavní třída : všechna sudá orientační č.  2 - 74 



Lípová : všechna sudá orientační č.  2 - 22 

Selská : všechna lichá orientační č. 29 - 75, všechna sudá orientační č. 40 - 56 

 

Školský obvod 5  

Spádová škola: Základní škola Havířov  ̶  Město l. máje 10a okres Karviná, 

příspěvková organizace 

popis:  

A.S. Puškina, Beskydská, Bludovická, E.F.Buriana, Čajkovského, Dobrovského, Erbenova, 

Evžena Rošického, Gogolova, Gustava Klimenta, Hakenova, Jana Žižky, Jungmannova, 

Kapitána Nálepky, Kapitána Vajdy, Karla Čapka, Klidná, Lázeňská, Majakovského, Na Spojce, 

Ostrovského, Palackého, l. máje, S.K.Neumanna, Sukova, Slezská, Tolstého, Turgeněvova, 

Vítězslava Nezvala, 

Dlouhá třída : všechna sudá orientační č. 2 - 30 

Lípová : všechna lichá orientační č. 1 - 19 

Národní třída : všechna lichá orientační č. 1 - 35, všechna sudá orientační č. 2 - 70 

17. listopadu : všechna lichá orientační č. 1 - 13 

 

Školský obvod 6  

Spádová škola: Základní škola Havířov  ̶  Město Žákovská 1/1006 okres Karviná 

popis:  

Antala Staška, Astronautů, Edisonova, Husova, Josefa Hory, Jožky Jabůrkové, K.V.Raise, 

Komunardů,  Makarenkova, Matuškova, Mánesova,  Mickiewiczova,  Moskevská, Mozartova, 

Mladé Gardy, Resslova, Rossenbergových, Svatopluka Čecha, Švabinského, Uzavřená, 

Žákovská, 
Dělnická : všechna sudá orientační č. 14 - 22 

Dlouhá třída : všechna lichá orientační č.  1 - 71 

17. listopadu : všechna lichá orientační č. 15 - 39 

 

Školský obvod 7  

Spádová škola: Základní škola a Mateřská škola Havířov  ̶  Bludovice Frýdecká,  

příspěvková organizace 

popis:  

Borová,  Březová,  Datyňská,  Dělící,   Do  Údolí,   Dubová,  Farská,  Formanská,   

Frýdecká, Hálkova,  Havraní, Horní,  Jasmínová,  Javorová,  Josefa  Kotase,  Kosí,  

Květná, K Lučině, Luční, Mezidolí, Na Grůni, Na Hlinikách, Na Hranici, Na Kavkovicích,          

Na  Kempách, Na Lánech, Na  Pěšině,  Na Sosně,  Na  Sioně, Na Vyhlídce Na Záguří, 

Občanská, Oblouková,  Prostřední,  Radliční,  Rodinná, Rohová, Rovná, Soví,  Spojná, 

Strmá,  Svážná,  Šeříková,  Těšínská,  Turistická,  Údolní, U Dubu, U Jednoty,                

U Kasperčoka,  U  Kostela,  U Lesíka,  U  Lipek, U  Mýta, U Mlýnku, U Nádrže,                    

U   Potoka,  U  Statku, U  Stružníku,  U Zborůvky,   Větrná,  Vratká,    Vřesová,                

V  Zaryjach, Zahrádkářská, Záhumenková, Zákostelí, Zámečnická, Zemědělská, Zřídelní, 



 

Padlých hrdinů : všechna lichá orientační č. 1 - 25, všechna sudá orientační č. 2 - 8 

Jurije Gagarina              : všechna lichá orientační č. 1 - 5, všechna sudá orientační č. 2a - 2b 

Selská                             : všechna lichá orientační č. 1 - 27, všechna sudá orientační č. 2 - 38 

 

Školský obvod 8  

Spádová škola: Základní škola a Mateřská škola F. Hrubína             

Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 

popis:  

Aloise Jiráska, Balzacova, Boční, Františka Hrubína, Jaroslava Vrchlického, Karla Havlíčka 

Borovského, Kubelíkova, Nad Terasou, Petra Bezruče, Točitá, 

Dlouhá třída : všechna lichá orientační č.99-117, všechna sudá orientační č.48 - 58 

Jurije Gagarina : všechna lichá orientační č. 7 - 27, všechna sudá orientační č.  2 - 32 

Studentská   : všechna lichá orientační č.9a - 11, všechna sudá orientační č. 24 - 26 

 

Školský obvod 9  

Spádová škola: Základní škola Havířov  ̶  Podlesí Mládežnická 11/1564 okres 

Karviná příspěvková organizace 

popis:  

Družstevnická, Jílová, Krajní, Mládežnická, Rušná, Slunečná, Tajovského, U Hájenky,                

V Zátiší, 

17. listopadu : všechna sudá orientační č. 24 - 36 

Dlouhá třída : všechna lichá orientační č. 73 - 97 

Studentská : všechna lichá orientační č.  1 - 9, všechna sudá orientační č. 2 - 22 

 

Školský obvod 10  

Spádová škola: Základní škola Havířov  ̶  Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná 

popis:  

Čelakovského,  Elišky Krásnohorské,  Emila Holuba,  Junácká,   Karolíny Světlé, Kollárova, 

Kosmonautů, Kmochova, Myslbekova, Okrajová, Přemyslova, Přímá, Škroupova, Šrámkova, 

Želivského, 
17. listopadu : všechna sudá orientační č.  2 - 22 

Dlouhá třída : všechna sudá orientační č. 32 - 46 

 

 

 



Školský obvod 11  

Spádová škola: Základní škola Havířov  ̶  Šumbark Gen.Svobody 16/284 okres 
Karviná 

popis:  

Dr.Janského, Generála Svobody, Korunní, Ladova, Lomená, Na Kremplách, Na Parceli, 

Osadnická,   Petřvaldská,   Sokolská, U  Jelena,  U  Parkoviště,  U  Točny,  Vedlejší, 

V.K.Klicpery, V Zahradách, 

Konzumní : všechna lichá orientační č.  1 - 27 

Nová : všechna lichá orientační č. 13 - 15, sudé orientační č. 4 

Okružní : všechna sudá orientační č.  2 - 4e 

Školní : všechna lichá orientační č. 11 - 43 

 

Školský obvod 12  

Spádová škola: Základní škola Havířov  ̶  Šumbark Jarošova 33/851 2 okres 

Karviná příspěvková organizace 

popis:  

Jarošova, Krátká, Polní, Růžová, Řadová, Smetanova, Šípková, Učňovská, Zahradní,  

Anglická                          : všechna lichá orientační č. 1 - 23 

Lidická : všechna lichá orientační č. 1 - 41, všechna sudá orientační č. 2 - 52c 

Obránců míru : všechna lichá orientační č.21 - 35, všechna sudá orientační č. 4 - 10 

Okružní : všechna lichá orientační č. 7 - 19, všechna sudá orientační č. 6 - 26 

Šenovská : všechna lichá orientační č. 17 - 35 

Školní : všechna lichá orientační č. 1 - 9, všechna sudá orientační č.4 - 34a 

 

Školský obvod 13  

Spádová škola: Základní škola a Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská,  

příspěvková organizace  

popis:  

Akátová,  Čapí hnízdo, Hřbitovní,  Chatařská,   Chrpová,  Jedlová,  Lazecká,  Letní,  

Moravská,  Nákupní, Na Bartošůvce, Na Kopci, Nad Tratí, Orlovská, Orlí, Podlesní, Pod 

Svahem,  Požárnická, Prachatická, Smrková, Střední, Šachetní, Šumbarská, U Obory, U Školy, 

Výletní, Závodní, Zvonková, 
Konzumní : všechna sudá orientační č.  4 - 22 

Nová : všechna sudá orientační č. 10 - 18 

 

 

 

 



Školský obvod 14  

Spádová škola: Základní škola Havířov  ̶  Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná 

 

popis:  

Emy Destinnové, Heleny Malířové, Marie Pujmanové, Mládí, Odlehlá, Tovární, U Tesly, 

Lidická : všechna lichá orientační č. 43 - 45, všechna sudá orientační č. 54 -58 

 

Školský obvod 15  

Spádová škola: Základní škola Havířov  ̶  Šumbark Školní 1/814 okres 

Karviná příspěvková organizace  

popis:  

Boženy Němcové, Dukelská, Kochova, Klimšova, Nám.T.G.Masaryka, Odboje, Opletalova, 

Ostravská, Sýkorova, Slovenského národního povstání, Staniční, U Jeslí, U Nádraží,                             

U Závor, Wolkerova, Železničářů, 

Anglická : všechna sudá orientační č. 2 - 16 

Okružní   : všechna lichá orientační č. 1 - 5 

Obránců míru : všechna lichá orientační č. 1 - 19 

Šenovská : všechna lichá orientační č. 1 - 15 

Školní : sudé orientační č. 2 

 

Školský obvod 16  

Spádová škola: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov  ̶ Prostřední Suchá  

Kpt. Jasioka 57 okres Karviná  

popis:  

Budovatelů, Cihelní, Fryštátská, Havířská, Hornická, Hornosušská, Hořanská, Jarní, Kapitána 

Jasioka, Kašparkovická, Lesácká, Lísková, Malá, Modřínová, Na Bělidle, 

Na Jitřence, Na  Michalůvce,  Na Pavlasůvce, Nový Svět,  Obvodová, Osadní, Podolkovická, 

Povoznická,  Pěkná,  Plynárenská,  Protější, Před Tratí, Říjnová, Sousední,  Stará, Starý Svět, 

Středová, Travná,   U  Dvora,  U  Garáží,  U  Hřiště,  U Lékárny,   U  Modlitebny,                 

U  Pošty, U Pískovny, U Plnírny, U Skleníků, U Splavu, U Topolů, Úzká, Veveří, Vodní, 

Zručná, Životická, 

Dělnická : všechna lichá orientační č. 35 - 99, všechna sudá orientační č. 30 - 88 

 

 

 

 

 

 



Školský obvod 17  

Spádová škola: Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím  

Havířov  ̶  Bludovice Selská, příspěvková organizace 

popis:  

celé území města Havířova 

 

Čl. 4 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 7/2009, kterou se vymezují školské obvody spádových 
základních škol v Havířově, ve znění OZV č. 4/2012 ze dne 17. 12. 2012 a ve znění OZV           
č. 5/2016 ze dne 19. 12. 2016. 
 
 

Čl. 5 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni jejího vyhlášení  
na úřední desce Magistrátu města Havířova. 

 
 
 
                               
Ing. Josef Bělica, MBA                               
primátor města                                 

 

Mgr. Jana Feberová 

náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   

 

Sejmuto z úřední desky dne:   

 

Účinnost:   

 

 





































































Příloha č. 1a

SOCIÁLNÍ OBLAST  - REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY dle zákona č. 108/2006 Sb. 2023 - 1. KOLO
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1 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 x x x x x x x x

Poskytování služeb domova 

se zvláštním režimem ve Frýdku-

Místku občanům města Havířova 

v roce 2023 43 324 210 40 000 25.10.2022 31.12.2023

Činnost domova se zvláštním režimem 

ve Frýdku-Místku (pokračování služby 

provozované dříve BESKYD FM, z. ú.), 

1 klient z Havířova. 5 000

2 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 x x x x x x x 10 000

Poskytování služeb domova 

se zvláštním režimem 

v Jablunkově občanům města 

Havířova v roce 2023 35 287 087 40 000 27.10.2022 31.12.2023

Činnost domova se zvláštním režimem 

v Jablunkově, 3 klienti z Havířova. 15 000

3

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x x x 1 500 000

Činnost azylového domu 

pro muže Havířov v roce 2023 8 865 025 1 500 000 25.10.2022 31.12.2023

Služba azylového domu pro muže 

v nepříznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení, cílem je získání 

dlouhodobého bydlení, zaměstnání, převzetí 

odpovědnosti za svůj zdravotní stav, 

ekonomický a společenský život. Za rok 

2022 zatím 65 uživatelů. 1 500 000

4

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x x x 1 500 000

Činnost azylového domu 

pro rodiny Havířov v roce 2023 10 861 162 1 500 000 25.10.2022 31.12.2023

Služba azylového domu pro rodiny v krizové 

životní situaci, poskytuje ubytování a 

odbornou pomoc těhotným ženám, rodinám 

či jednotlivcům pečujícím o děti pro získání 

kompetencí k samostatnému životu. V roce 

2021 služba zatím poskytnuta 49 rodinám, 

32 smluv uzavřeno s občany města 

Havířova. V roce 2022 předpoklad 

poskytnutí služeb nejméně 50 rodinám 

v nouzi. 1 500 000

5

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 150 000 165 000 165 000

Činnost Domu 

pod Svahem Havířov v roce 2023 7 936 644 198 000 25.10.2022 31.12.2023

Registrovaná sociální služba následné péče 

pro muže bez přístřeší starší 18 let se 

závislostí na alkoholu či hráčských 

aktivitách abstinující alespoň 14 dní, 

podpora trvalé abstinence a začlenění zpět 

do společnosti. 165 000

6

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 80 000 88 000 241 250

Činnost nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež Havířov v roce 

2023 2 967 592 400 000 25.10.2022 31.12.2023

Registrovaná sociální služba nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež (děti od 6 do 20 

let v problémových životních situacích), 

poskytování bezpečného místa pro trávení 

volného času. Službu využívá cca 150 dětí 

ročně. 241 250

7

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 300 000 382 000 300 000

Činnost noclehárny pro muže 

Havířov v roce 2023 3 233 091 360 000 25.10.2022 31.12.2023

Registrovaná sociální služba noclehárna pro 

muže (lůžka pro muže nad 18 let 

bez přístřeší, v mrazivých dnech tzv. "volné 

židle", hygienického zázemí a poradenství, 

v roce 2022 poskytnutí noclehu zatím 146 

mužům. 300 000

Popis projektu / Specifikace činnosti

Návrh 

RMH 
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2023 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2023
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Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2023

8

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 30 000 40 000 10 000

Poskytování služeb domova 

se zvláštním režimem v Domově 

Přístav Ostrava - Zukalova 

občanům města Havířova v roce 

2023 22 505 021 70 000 25.10.2022 31.12.2023

Činnost domova se zvláštním režimem 

v Ostravě (část Moravská Ostrava a Přívoz), 

jehož služeb využívá 1 havířovský občan. 5 000

9

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 40 000 50 000 40 000

Poskytování služeb domova 

se zvláštním režimem v Domově 

Přístav Ostrava-Kunčičky 

občanům města Havířova v roce 

2023 58 064 748 560 000 25.10.2022 31.12.2023

Činnost domova se zvláštním režimem 

v Ostravě-Kunčičkách, jehož služeb využívá 

8 havířovských občanů. 40 000

10

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 420 500 460 000 460 000

Činnost prevence bezdomovectví 

v Havířově v roce 2023 2 943 000 552 000 25.10.2022 31.12.2023

Terénní programy pro osoby bez přístřeší či 

jeho ztrátou ohrožené - pomoc při hledání 

bydlení, zaměstnání, tréninkové byty. Ročně 

cca 60 uživatelů. 460 000

11

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 26 000 26 000 26 000

Činnost sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory a OZP 

v Havířově v roce 2023 2 072 572 76 000 25.10.2022 31.12.2023

Sociálně aktivizační služba pro klienty od 60 

let a osoby se zdravotním postižením od 40 

let. Ročně cca 40 klientů. 26 000

12

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 80 000 85 000 85 000

Činnost terénního programu 

Havířov v roce 2023 674 000 102 000 25.10.2022 31.12.2023

Terénní programy (práce s klienty staršími 

18 let bez přístřeší nebo ohroženými jeho 

ztrátou), vyhledání, podpora a pomoc 

v praktických záležitostech. V roce 2022 

cca 240 kontaktů a 280 intervencí, 

předpoklad 

v roce 2023: 250 kontaktů. 85 000

13

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 150 000 165 000 150 000

Činnost Vyhlídky Havířov v roce 

2023 3 641 000 180 000 25.10.2022 31.12.2023

Služba následné péče (klienti od 18 let se 

závislostí na alkoholu či hráčských 

aktivitách po řádném absolvování léčby, 

podpora  rozvoje kompetencí v tréninkových 

bytech, umožnění přechodu z léčby 

do běžného života). 150 000

14 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 x x x x x 25 000 25 000 20 000

Poskytování služeb domova pro 

osoby se zdravotním postižením 

občanům města Havířova v roce 

2023 79 546 000 30 000 27.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro osoby se zdravotním 

postižením, jehož služeb využívají 

4 havířovští občané (2 ve středisku 

v Havířově a 2 v Petřvaldu). 20 000

15

Centrum Dominika Kokory, 

příspěvková organizace 61985929 x x x x x x x 5 000

Poskytování služeb domova pro 

osoby se zdravotním postižením 

občanům města Havířova v roce 

2023 131 316 002 20 000 25.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro osoby se zdravotním 

postižením, jehož služeb využívá 

1 havířovský občan. 5 000

16

Centrum pro rodinu a sociální péči 

z. s. 48804517 x x x x x 5 000 5 000 5 000

Poskytování sociálně aktivizační 

služby BRÁNA občanům města 

Havířova v roce 2023 137 600 27 500 31.10.2022 31.12.2023

Sociálně aktivizační služba pro děti a mladé 

lidi od 12 do 35 let se zdravotním 

postižením - 1 klient z Havířova. 5 000

17

Centrum pro rodinu a sociální péči 

z. s. 48804517 x x x x x 5 000 10 000 5 000

Poskytování odlehčovací služby 

RESPIT občanům města 

Havířova v roce 2023 127 000 25 410 31.10.2022 31.12.2023

Odlehčovací služba pro rodiny se zdravotně 

postiženými dětmi - 2 rodiny z Havířova. 5 000

Socilní oblast RS 2023, 1. kolo 2
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18

Centrum pro rodinu a sociální péči 

z. s. 48804517 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Poskytování služeb osobní 

asistence OASA občanům města 

Havířova v roce 2023 1 820 900 365 000 31.10.2022 31.12.2023

Osobní asistence u dětí a mladých lidí do 30 

let se zdravotním postižením

 - 2 klientky z Havířova, předpoklad 

poskytnutí cca 1 550 hodin osobní asistence 

v roce 2023. 10 000

19

Centrum služeb pro neslyšící a 

nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 x x x x x 50 000 30 000 30 000

Poskytování tlumočnických 

služeb občanům města Havířova 

v roce 2023 5 315 766 50 000 20.10.2022 31.12.2023

Bezplatné preventivní sociální služby 

pro neslyšící, jejich rodinné příslušníky 

a veřejnost - zajištění profesionálních 

tlumočníků při nezbytném vyřizování 

a základní sociální poradenství, ambulantní 

i terénní forma služby 

na celém území MS kraje. 30 000

20

Centrum sociální pomoci Třinec, 

příspěvková organizace 75055473 x x x x x x x 5 000

Poskytování sociální služby 

azylový dům pro rodiče s dětmi 

občanům města Havířova v roce 

2023 1 511 707 65 000 18.10.2022 31.12.2023

Azylový dům v Třinci poskytuje přechodné 

ubytování a podporu rodičům 

s nezaopatřenými dětmi nebo těhotným 

ženám v nepříznivé situaci spojené se 

ztrátou bydlení. Cílem je rozvoj sociálních 

dovedností klientů pro jejich samostatný 

život. Kapacita 24 uživatelů, aktuálně 

6 klientů z Havířova. 0

21 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Poskytování sociálně 

aktivizačních služeb pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory 

občanům města Havířova v roce 

2023 1 029 480 18 000 30.10.2022 31.12.2023

Sociálně aktivizační služby pro sluchově 

postižené v nepříznivé sociální situaci - 

poradenství a pomoc v každodenních 

záležitostech, při hledání práce, sociálně 

právní pomoc, klubová a zájmová činnost. 

Individuální i skupinová podpora (osvětové 

přednášky). 2 klienti z Havířova 10 000

22 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Poskytování tlumočnických 

služeb v Moravskoslezském kraji 

v roce 2023 1 995 150 18 000 30.10.2022 31.12.2023

Ambulantní i terénní tlumočení pro neslyšící 

z/do znakového jazyka v různých životních 

situacích (úřední jednání, lékařské 

prohlídky, pracovní pohovory, každodenní 

záležitosti, volnočasové aktivity). 2 klienti z 

Havířova 10 000

23

Diakonie ČCE - středisko Západní 

Čechy 45331154 x x x x x x 5 000 5 000

Poskytování služby chráněné 

bydlení Můj 1+0 pro osoby 

s postižením občanům města 

Havířova v roce 2023 4 982 000 22 000 27.10.2022 31.12.2023

Činnost chráněného bydlení v Přešticích pro 

osoby s mentálním postižením, případně 

v kombinaci s vysokofunkčním autismem, 

1 klient z Havířova. 5 000

24 Domov Alzheimer Darkov z.ú. 02496470 x x x x x

projekt 

5 000

projekt 

5 000 5 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2023 71 862 000 63 000 21.10.2022 31.12.2023

Činnost domova se zvláštním režimem 

v Karviné - klienti seniorského věku trpící 

demencí a přidruženými chorobami, 16 

klientů z Havířova. 63 000
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25

Domov Březiny, příspěvková 

organizace 00847348 x x x x x 10 000 12 000 5 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2023 23 068 000 30 000

01.11.2022 

DS,                

ale odešlo 

31.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Petřvaldě - 

klienti od 65 let se sníženou soběstačností, 

2 klienti z Havířova 

+ 4 klienti bývalí občané Havířova. 18 000

26

Domov Březiny, příspěvková 

organizace 00847348 x x x x x 80 000 60 000 50 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2023 57 332 000 100 000

01.11.2022 

DS,                

ale odešlo 

31.10.2022 31.12.2023

Činnost domova se zvláštním režimem 

v Petřvaldě - klienti od 55 let se sníženou 

soběstačností a demencí, 5 klientů 

z Havířova + 9 klientů bývalí občané 

Havířova. 40 000

27

Domov Vesna, příspěvková 

organizace 75154391 x x x x x 40 000 40 000 27 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Domově Vesna 

občanům města Havířova v roce 

2023 74 758 000 50 000 31.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Orlové - 

klienti od 60 let se sníženou soběstačností 

v základních životních dovednostech, 

6 klientů z Havířova 

+ 7 klientů bývalí občané Havířova. 34 000

28 DUHA senior s.r.o. 09233458 x x x x x x x 56 000

Poskytování pečovatelské služby 

občanům města Havířova v roce 

2023 1 650 000 150 000 31.10.2022 31.12.2023

Činnost terénní pečovatelské služby 

pro seniory a zdravotně postižené na území 

Havířova, Albrechtic, Horních Bludovic, 

Horní Suché a Těrlicka. Předpokládaný 

počet klientů v roce 2023: 75. 100 000

29 DZR Pohoda, z. ú. 07174357 x x x 46 46 15 000 x 20 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2023 18 615 000 20 000 24.10.2022 31.12.2023

Činnost domova se zvláštním režimem 

v Dolních Domaslavicích - osoby se 

sníženou soběstačností a demencí, 

9 klientů z Havířova. 20 000

30 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 0 x x

Poskytování služby osobní 

(Charitní) asistence občanům 

města Havířova v roce 2023 11 004 520 61 100

01.11.2022 

poštou 

31.10.2022 31.12.2023

Terénní péče o seniory nad 65 let, osoby 

s tělesným, zrakovým nebo chronickým 

onemocněním, 1 klient z Havířova. 1 000

31 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 0 x 2 000

Poskytování Charitní 

pečovatelské služby občanům 

města Havířova v roce 2023 15 171 880 11 900

01.11.2022 

poštou 

31.10.2022 31.12.2023

Pečovatelská služba pro osoby se sníženou 

soběstačností z důvodu věku (nad 65 let), 

chronického onemocnění nebo tělesného a 

zrakového postižení (nad 18 let), cílem je 

umožnit setrvání 

co nejdéle ve vlastním domově. 2 klienti 

z Havířova. 2 000

32 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 20 000 15 000 15 000

Činnost Charitního centra 

pro seniory v Havířově v roce 

2022 4 885 000 147 400

01.11.2022 

poštou 

31.10.2022 31.12.2023

Sociálně aktivizační služby pro klienty nad 

65 let a osoby se zdravotním postižením, 14 

klientů z Havířova. 14 000

33 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x x x 4 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Charitním domě 

pokojného stáří občanům města 

Havířova v roce 2023 27 050 130 35 200

01.11.2022 

poštou 

31.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Českém 

Těšíně, 0 klientů z Havířova. 0

34 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 10 000 10 000 24 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Charitním domě pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2023 48 145 900 225 000

01.11.2022 

poštou 

31.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Hnojníku - 

osoby starší 65 let a mladší se zdravotním 

postižením, 2 klienti z Havířova. 10 000
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35 KAFIRA o.p.s. 26588773 x x x x x 20 000 10 000 10 000

Poskytování služeb sociální 

rehabilitace občanům města 

Havířova v roce 2023 2 846 000 35 000 18.10.2022 31.12.2023

Sociální služba sociální rehabilitace 

pro osoby se zrakovým postižením - 

poradenství a pomoc s nácvikem 

sebeobsluhy, samostatného pohybu, podpora 

pracovního uplatnění, aktivizační činnosti a 

terapie. Služeb ostravského a frýdeckého 

střediska využívají 3 klienti z Havířova. 10 000

36 Krizové centrum Ostrava, z.s. 22735283 x x x x x 50 000 50 000 50 000 Krizová pomoc pro MSK 16 617 302 100 000 24.10.2022 31.12.2023

Sociální služba krizová pomoc - jako jediné 

zařízení v kraji poskytuje nepřetržitou 

pomoc ambulantní, pobytovou i terénní 

formou lidem v akutní krizi a psychické 

tísni, spolupracuje s Nemocnicí Havířov 

(psychiatrickým a interním oddělením), IZS, 

školami a jinými institucemi. Služba je 

anonymní, nelze přesně evidovat počet 

klientů z Havířova, celkový počet meziročně 

vzrostl o 25 %, na rok 2023 je plánován 

rozvoj terénní formy služby i v okresu 

Karviná. 60 000

37 Linka bezpečí, z.s. 61383198 x x x 29 29 35 000 x 35 000 Činnost v roce 2023 46 806 037 35 000 20.10.2022 31.12.2023

Největší a nejstarší dětská krizová linka 

v ČR. Nepřetržitá krizová telefonická 

sociální služba pro děti a mládež do 26 let 

ohrožené společensky nežádoucími jevy a v 

náročných životních situacích, cílem je 

zajištění dostupnosti služeb co největšímu 

počtu dětí. Předpokládá se cca 1 068 

kontaktů z Havířova. Služba je poskytována 

anonymně zdarma po telefonu, on-line chatu 

a e-mailu. Spolek dále provozuje druhou 

sociální službu - Rodičovská linka, na 

školách realizuje interaktivní projekt "Linka 

bezpečí ve vaší třídě" a rozvíjí aktivity 

pasivního poradenství formou krátkých videí 

v souladu se současnými trendy komunikace 

s mladou generací. 35 000

38 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 x x x x x x x 35 000

Poskytování pobytových 

sociálních služeb občanům města 

Havířova v roce 2023 118 176 000 45 000 21.10.2022 31.12.2023

Organizace provozuje domov se zvláštním 

režimem (1) a domov pro osoby se 

zdravotním postižením (6) v Pržně 

a chráněné bydlení (2) ve Frýdku-Místku, 

celkem 9 klientů z Havířova. 45 000

39

Nový domov, příspěvková 

organizace 00847330 x x x x x 15 000 10 000 15 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2023 6 199 860 25 000 31.10.2022 31.12.2023

Činnost domova se zvláštním režimem 

v Karviné - klienti s chronickým duševním 

onemocněním a demencí, 2 klienti 

z Havířova + 7 bývalých občanů Havířova. 20 000

40

Obecně prospěšná společnost 

Důstojnost 28599110 x x x 51 51 0 20 000 20 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2023 20 000 000 80 000 31.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Nýdku - 

osoby nad 65 let, 13 klientů z Havířova. 52 000
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Příloha č. 1a

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

d
o

 1
5

 l
et

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

d
o

 1
9

 l
et

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

d
o

 2
6

 l
et

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

n
a

d
 2

6
 l

et

P
o

če
t 

čl
en

ů
 

ce
lk

em

Popis projektu / Specifikace činnosti

Návrh 

RMH 

dne 

13.2.2023

v Kč

P
o

ř
a

d
o

v
é
 č

ís
lo

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2023 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2023

41

Obecně prospěšná společnost 

Důstojnost 28599110 x x x 132 132 100 000 90 000 80 000

Poskytování služeb domova 

se zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2023 48 000 000 120 000 31.10.2022 31.12.2023

Činnost domova se zvláštním režimem 

v Nýdku, 18 klientů z Havířova + 1 bývalý 

občan Havířova. 95 000

42

Obecně prospěšná společnost Sv. 

Josefa, o.p.s. 25910558 x x x x x 8 000 12 000 8 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2023 21 325 000 25 000 12.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Ropici - 

2 klienti z Havířova. 8 000

43 Podané ruce - osobní asistence 70632596 x x x x x 250 000 250 000 250 000

Poskytování služby osobní 

asistence občanům města 

Havířova v roce 2023 2 866 640 440 000 27.10.2022 31.12.2023

Terénní služba osobní asistence - klienti se 

všemi typy postižení a senioři, největší 

poskytovatel v kraji. Předpokládá se 

poskytnutí 5 500 hod přímé péče klientům v 

Havířově (aktuálně 22 smluv s klienty). 250 000

44 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 x x x x x 14 000 12 000 29 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2023 35 120 000 100 000 31.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Třinci - osoby 

od 60 let se sníženou soběstačností, 4 klienti 

z Havířova + 1 bývalý občan Havířova. 20 000

45 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 95 000 105 000 105 000

Činnost Intervenčního centra 

Havířov - odborná služba sociální 

prevence v roce 2023 3 026 000 140 000 25.10.2022 31.12.2023

Činnost intervenčního centra - poskytování 

odborné pomoci a podpory osobám od 16 let 

ohroženým domácím násilím či jinými 

trestnými činy s ním souvisejícími. 115 000

46 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 90 000 100 000 90 000

Činnost Občanské poradny 

Havířov - služba odborného 

sociálního poradenství v roce 

2023 1 475 000 120 000 25.10.2022 31.12.2023

Činnost poradny - bezplatné odborné 

sociální poradenství pro klienty od 16 let 

v nepříznivé sociální a životní situaci, široký 

okruh řešené problematiky. 100 000

47 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 210 000 230 000 230 000

Činnost Poradny pro rodinu 

Havířov - krizová pomoc v roce 

2023 787 900 250 000 25.10.2022 31.12.2023

Služba krizové intervence pro děti 

od 6 do 18 let v náročných životních 

situacích, spolupráce s OSPOD, vysoce 

specializovaná pomoc. 250 000

48 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 150 000 175 000 150 000

Činnost Poradny pro rodinu 

Havířov - odborné sociální 

poradenství a terapie v roce 2023 698 600 190 000 25.10.2022 31.12.2023

Činnost poradny - bezplatné odborné 

sociální poradenství při problémech 

v partnerských a rodinných vztazích, 

mediace, terapie. 165 000

49 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 17 000 20 000 44 000

Poskytování služeb domova 

pro seniory občanům města 

Havířova v roce 2023 41 550 000 135 000

01.11.2022 

poštou 

27.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Komorní 

Lhotce, 4 klienti z Havířova + 5 bývalých 

občanů Havířova. 26 000

50 Slezská diakonie 65468562 x x x x x x x 509 600

Činnost RÚT Havířov - sociální 

rehabilitace v roce 2023 3 478 600 509 600 26.10.2022 31.12.2023

Činnost terénní i ambulantní formy služby 

pro osoby od 18 let s duševním 

onemocněním, podpora a rozvoj dovedností 

potřebných k plnohodnotnému životu, 34 

klientů. 509 600

51

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 17 000 x 24 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Českém Těšíně 

občanům města Havířova v roce 

2023 16 323 000 40 000 27.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Českém 

Těšíně - osoby nad 65 let se sníženou 

soběstačností, 6 klientů z Havířova. 24 000

Socilní oblast RS 2023, 1. kolo 6
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52

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 60 000 54 000 50 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Horní Suché občanům 

města Havířova v roce 2023 15 996 000 100 000 27.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Horní Suché - 

osoby nad 65 let se sníženou soběstačností, 

11 klientů z Havířova. 44 000

53

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x x x x

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Karviné občanům 

města Havířova v roce 2023 20 030 000 32 000 27.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Karviné - 

osoby nad 65 let se sníženou soběstačností, 

3 klienti z Havířova. 12 000

54

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 70 000 54 000 36 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Orlové občanům města 

Havířova v roce 2023 28 004 000 80 000 27.10.2022 31.12.2023

Činnost domova pro seniory v Orlové - 

osoby nad 65 let se sníženou soběstačností, 

9 klientů z Havířova. 36 000

55

Společnost pro ranou péči, pobočka 

Ostrava 75095017 x x x x x 30 000 20 000 x

Poskytování služeb rané péče 

rodinám dětí se zrakovým 

a kombinovaným postižením 

z Havířova v roce 2023 84 600 20 000 25.10.2022 31.12.2023

Poskytování služby raná péče rodinám dětí 

do 7 let se zrakovým a kombinovaným 

postižením - konzultace, instruktáž, odborné 

poradenství pro cca 105 rodin v MS kraji, z 

toho 1-2 z Havířova (předpoklad pro rok 

2023). 10 000

56 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x x 54 250 55 000

Činnost terénního programu 

Krizové bydlení v roce 2023 550 411 110 082 31.10.2022 31.12.2023

Program pro osoby/rodiny v nepříznivé 

životní situaci, k dispozici 2 krizové byty 

Heimstaden se základním vybavením nájem 

max. na 6 měsíců, podpora soc. pracovníků 

až 3x týdně. 110 082

CELKEM 1 233 660 137 9 844 192 6 890 932

7 200 000

6 890 932

309 068

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán 

projekt/činnost Schválený objem pro oblast sociální "RS"

Návrhy dotací pro sociální oblast "RS" v 1. dotačním kole 

celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti sociální "RS" pro 2. dotační kolo 

celkem 

Socilní oblast RS 2023, 1. kolo 7
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1 ADAM - autistické děti a my, z.s. 22867368 118 13 138 0 269

60 000 

(projekt 

Terapie 

pro děti 

s autisme

m) 100 000 100 000 Činnost v roce 2023 800 000 300 000 18.10.2022 31.12.2023

Spolek organizuje aktivity pro děti s PAS i 

pro o ně pečující osoby. Sportovní terapie, 

dramaterapie a nácvik sociálních 

dovedností pro děti s autismem na 2. stupni 

ZŠ. Kroužky vedeny za odborné podpory 

behaviorální terapie zkušeným 

psychologem. Spolek pečuje o cca 142 dětí 

s autismem včetně jejich rodin. 200 000

2 ADRA, o.p.s. 61388122 0 0 0 0 0 300 000 300 000 333 000

Podpora dobrovolnictví 

ADRA na území města 

Havířova 2023 2 053 196 350 000 24.10.2022 31.12.2023

Zajištění přípravy a vyslání min. 160 

dobrovolníků k dětem, handicapovaným, 

hospitalizovaným a seniorům v 

spolupracujících organizacích i do 

domácností, činnost zastřešují školení 

koordinátoři a supervizoři. 16 

dobrovolnických programů, v plánu je 

rozvíjet nový program "Dobrovolníci v 

domácnostech" a rozšířit příjemce pomoci 

o nevidomé. ADRA dále provozuje 

charitativní obchody, sociální šatník, šicí 

koutek, poskytuje polévku zdarma osobám 

bez přístřeší a organizuje další aktivity. 350 000

3 APROPO z. s. 69206244 0 0 2 70 72 20 000 25 000 25 000

Celoroční podpora zdraví 

občanů s tělesným 

postižením v roce 2023 239 000 91 500 17.10.2022 31.12.2023

Spolek zabezpečuje podporu a pomoc 

zdravotně postiženým formou 

poradenských konzultací, zprostředkování 

osobní asistence, návštěv rehabilitačních 

zařízení, pořádáním rekondičních pobytů 

a setkání, sportovních aktivit. Během 

letního období se uskuteční tradiční 

ozdravně vzdělávací rekondiční pobyt pro 

těžce tělesně postižené členy spolku 

(včetně zajištění asistentů a fyzioterapeutů) 

. 27 500

4

INNA z.s. Havířov onkologická 

organizace 22858644 0 0 0 0 0 20 000 35 000 35 000 Činnost spolku v roce 2023 92 700 40 700 24.10.2022 31.12.2023

Spolek již 25 let sdružuje pacienty 

po onkologické léčbě, pomáhá jim zapojit 

se zpět do života. Organizuje osvětové 

preventivní akce (Jablíčkový den, Český 

den proti rakovině) a do dalších se se svou 

osvětou zapojuje (Den melanomu, Veletrh 

sociálních služeb a další), pořádá odborná 

školení a přednášky na školách 

a v kolektivech, dále rekondiční pobyty 

a další aktivity na podporu psychického i 

zdravotního stavu po náročné léčbě. 38 500
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5 Nadační fond Pavla Novotného 04918304 0 1 5 74 80 5 000

5000 

(totožný 

projekt + 

poraden. 

Centrum 

Života) 5 000

Dobrovolnická činnost 

u pacientů v Nemocnici 

Havířov v roce 2023 1 137 853 100 000 30.10.2022 31.12.2023

Pravidelná činnost vyškolených 

dobrovolníků mezi onkologickými 

pacienty havířovské nemocnice - poskytují 

především psychickou, morální a osobní 

pomoc na oddělení klinické hematologie a 

urologie. 5 000

6 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 27163059 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000

Konzultační činnost pro 

oblast bezbariérového 

užívání staveb - činnost 

konzultanta SO Havířov 35 000 10 000 18.10.2022 31.12.2023

Posuzování projektových dokumentací 

z hlediska bezbariérovosti, odborné 

poradenství pro projektanty i zdravotně 

postižené při stavebních úpravách bytů, 

vydávání stanovisek, účast na kolaudacích. 5 000

7

Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Karviná 00426458 0 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000

Senior doprava ČČK 

Karviná - Taxík Maxík 

v roce 2023 650 000 570 000 31.10.2022 31.12.2023

Služba pro seniory nad 75 let - doprava 

automobilem s vyškoleným řidičem 

k lékaři či na úřad na území města. Zájem 

klientů o službu stále roste. 550 000

8 Podané ruce, z. s. 70305731 0 1 5 70 76

25 000 

na projekt 30 000 30 000 Činnost spolku v roce 2023 680 595 35 000 31.10.2022 31.12.2023

Spolek poskytuje canisterapii - velmi 

žádanou formu terapie vedenou školenými 

dobrovolníky s využitím vycvičených 

a testovaných psů, klienti jsou všech 

věkových kategorií - psychicky nemocní 

nebo tělesně postižení, osamělí senioři, 

děti v dětských domovech. Realizuje 

povahové testy terapeutických psů 

pro nové zájemce i obnovení certifikace 

stávajících týmů (akreditováno MPSV), 

provádí osvětu na veřejných akcích (60 

akcí v roce 2022). Klíčovým prvkem je 

koordinátor jako jediný zaměstnanec, který 

celý chod činností zajišťuje. 35 000

9 Prádelna PRAPOS s.r.o. 04537386 0 0 0 0 0 20 000 25 000 20 000

Činnost - Zaměstnávání 

osob se zdravotním 

postižením v Havířově 

v roce 2023 3 300 000 400 000 26.10.2022 31.12.2023

Cílem projektu je udržet provoz chráněné 

dílny v Havířově, zaměstnáno 9 osob, z 

toho 8 se zdravotním nebo duševním 

postižením dlouhodobě evidovaných na 

ÚP, většina ze sociálně nepodnětného 

prostředí. Provozovna zajišťuje praní, 

žehlení, mandlování a expedici prádla, 

snaží se zlepšit sociální postavení 

pracovníků, minimalizovat závislost na 

sociálních dávkách. Situace dílny je růstu 

cen energií a PHM velice náročná. 40 000

10

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 65399447 0 0 0 123 123 13 000 17 000 17 000 Rekondiční pobyt 2023 204 000 19 000 19.10.2022 31.12.2023

Cílem projektu je naučit nevidomé 

orientaci v neznámém prostředí, chůzi s 

bílou holí, s vidícím doprovodem, 

seznámit se sociálně právními předpisy, 

které se k nevidomým vztahují 

a poskytnout rehabilitační procedury. 

Důležitá je výměna osobních zkušeností a 

sdílení s lidmi podobně postiženými. 19 000

Sociální oblast  S - 1. kolo, 2023 2
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11 SPMP ČR pobočný spolek Haviřov 70984964 0 0 0 0 0 65 000 65 000 65 000

Činnost pobočného spolku 

v roce 2023 395 000 120 000 27.10.2022 31.12.2023

Spolek se věnuje lidem s mentálním 

a kombinovaným postižením i jejich 

rodinám - nabízí aktivní využití volného 

času, rehabilitace, sportovní kroužky a akce 

(turnaj ve stolním tenise o pohár primátora, 

bowlingový turnaj), arteterapie, 

muzikoterapie, rehabilitační pobyty, 

setkání rodin s odborníky. 91 členů - 

handicapovaných a rodičů (opatrovníků). 70 000

12 Společnost senior, z.s. 26595982 0 0 0 0 0 30 000 25 000 20 000

XXV. ročník časopisu 

SeniorTip 350 000 40 000 26.10.2022 31.12.2023

25. ročník časopisu SeniorTip - kulturní 

čtvrtletník, informuje o kulturních akcích, 

činnosti klubů seniorů, zajímavostech 

a předkládá tipy na výlety. K dispozici 

v informačních centrech a klubech seniorů. 22 000

13 Spolek AktivSen 06919880 0 0 0 71 71 5 000 0 0 Lučina pro rodinu 2023 125 000 50 000 31.10.2022 31.12.2023

Cílem mezigeneračního projektu je 

posílení rodinných vazeb, rodičovských 

kompetencí (zdraví, bezpečí, výchova, 

finanční gramotnost), podpora 

mezigeneračního sdílení a učení pestrou 

nabídkou aktivit pro veřejnost 

v jakémkoliv věku. Na rok 2023 jsou 

plánovány tematické workshopy, odborné 

přednášky a sousedská setkání, celkem 82 

hodin aktivit. 0

14 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x 15 000 20 000 20 000 Šumbarácký Mikuláš 2023 100 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023

Tradiční kulturně společenská akce 

s mikulášskou nadílkou pro děti z rodin v 

nepříznivé sociální situaci, kulturní 

vystoupení zajistí děti z místních ZŠ, 

z klubu při NZDM a další účinkující, 

budou zdarma  rozdávány balíčky cca 400 

dětem a bude podáván nealkoholický punč. 

Cílem je doplnit nabídku společenských 

akcí v této části města s důrazem na aktivní 

účast místních obyvatel. 22 000

15 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x 10 000 10 000 10 000 Šumbark spolu 2023 100 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023

Podpora komunitních aktivit lokality 

"starého Šumbarku" - tvořivá 

odpoledne pro děti a seniory, přednášky, 

poznávací zájezdy pro rodiny s dětmi 

a seniory. Cílem je zpřístupnit aktivity 

občanům, pro které jsou sociálně 

nedostupné. Předpoklad cca 125 účastníků. 11 000

16 "Sportovní-klub.cz" 22815783 2 3 5 31 41 5 000 5 000 5 000

Děti a mládež z dětských 

domovů na rafty! 50 000 25 000 26.10.2022 31.10.2023

5. ročník projektu umožní zpřístupnit 

21 vybraným dětem z dětských domovů 

vodní turistiku formou týdenního pobytu 

na řece Dunajec (příp. české řece dle 

podmínek). Dotace bude využita k pořízení 

základního vodácké vybavení (záchranné a 

ochranné prostředky). 5 000

Sociální oblast  S - 1. kolo, 2023 3
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17

Svaz postižených civilizačními 

chorobami v ČR, z.s. Základní 

organizace Havířov KARDIO 66182921 0 0 0 114 114 50 000 45 000 45 000

Činnost ZO Havířov 

KARDIO a jejího 

komunitního centra v roce 

2023 181 500 65 000 19.10.2022 31.12.2023

Edukační, pohybové a volnočasové aktivity 

pro osoby s civilizačními chorobami - 

kardiovaskulárními, respirickými 

a metabolickými, ZO má cca 130 členů 

převážně seniorského věku. Cílem aktivit 

je zabránit prohlubování postižení, zlepšit 

zdravotní stav i společenské začlenění. 45 000

18

Svépomocná společnost Mlýnek, 

z.s. 01821504 0 0 0 102 102 10 000 15 000 15 000 Činnost spolku v roce 2023 927 760 25 000 20.10.2022 31.12.2023

Činnost svépomocného spolku lidí 

s duševním onemocněním v psychiatrické 

péči, poskytnutí služeb s cílem zlepšit 

zdravotní stav uživatelů, trávit čas aktivně 

a vystoupit z izolace, klub nabízí pestrou 

paletu terapií a aktivizačních činností 

včetně rekondičního pobytu, aktuálně jej 

intenzivně využívají 4 občané Havířova. 16 000

CELKEM 11 421 604 2 321 200 1 461 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

1 550 000

1 461 000

89 000

Schválený objem pro oblast sociální "S"

Návrhy dotací  pro oblast sociální "S"v 1. dotačním kole 

celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti sociální "S" pro 2. dotační 

kolo celkem 

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022 v Kč" x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

Sociální oblast  S - 1. kolo, 2023 4
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1 xxxxx občan x x x x x x x x

Zábavné léto v Malé Jamajce v 

roce 2023 200 000 100 000 31.10.2022 31.10.2023

Projekt naváže na předchozí sezóny, s 

hojnou účastí rodin s dětmi, 

financovanou z vlastních zdrojů. 

S podporou města bychom zvýšili 

úroveň, přidali bychom i divadlo pro 

děti. 5 000

2 Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. 22736441 x x x x x 100 000 200 000 250 000 IV. Folklorní (ne)fest 1 000 000 400 000 31.10.2022 31.07.2023

Rozvíjející se tradice již IV. ročníku, 

k uchování a rozvíjení tradic a folkloru. 

Pestrý program souborů 

z ČR, Polska i Slovenska, nabídka 

řemesel, jarmark a další aktivity. 250 000

3 COAL Events s.r.o. 08972591 x x x x x x x 20 000 COAL Festival 2023 1 000 000 100 000 31.10.2022 31.08.2023

Cílem organizace je netradičním 

způsobem podpořit kulturní dění v 

regionu MSK (COAL = angl. uhlí). 

Projekt bude již 10. v pořadí a je 

moderním, multižánrovým festivalem 

elektronické hudby, realizován v 

oblasti Žermanické přehrady 5 000

4 Dík Roman 42081823 x x x x x x x x

Hudební koncerty v Beskyd 

Havířov 2023 500 000 250 000 26.10.2022 31.12.2023

Klub vznikl na podzim r. 2021, pořádá 

v jarní a podzimní sezóně hudební 

produkce v rekonstruovaném prostoru 

Pivnice Beskyd. V r. 2023 je opět 

plánováno cca 20 hudebních 

vystoupení a dovybavení prostoru 

ozvučovací a mixážní technikou. 10 000

5 xxxxx občan x x x x x x x 10 000

Výstava Němí svědci hornické 

činnosti na Karvinsku ve 

fotografiích 15 000 15 000 11.10.2022 31.10.2022

Amatérské fotografii se věnuje přes 50 

let. Cílem je ukázat v poetické podobě 

jezírka a suché stromy v okolí bývalých 

šachet v Galerii po schodech Městské 

knihovny Havířov. 10 000

6 xxxxx

výkonný 

umělec x x x x x 25 000 25 000 15 000

Podzimní koncert plný šlágrů v 

roce 2023 60 000 40 000 26.10.2022 30.11.2023

Pořádání již tradičního koncertu v 

Havířově s početnější účastí umělců, 

známých tváří TV Šlágr, dalších 

sólistů, zpěváků, žáků ZUŠ Havířov, s 

prezentací skladeb od klasiky po 

populární hudbu. 5 000

7 Fotoklub Havířov, z.s. 08239100 x x x x x 15 000 10 000 x

21. ročník soutěže 

Moravskoslezského mapového 

okruhu 42 400 20 000 26.10.2022 31.08.2023

Mapový okruh je ročníkovou soutěží 

fotoklubů i jednotlivých členů, 

pořadatelství se střídá. Fotografové 

jsou zároveň soutěžící i hodnotící. 

Ročník 2023 přiblíží havířovské 

veřejnosti celý projekt i tvorbu autorů. 10 000
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8

Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x x x x Majáles 2023 190 000 190 000 26.10.2022 31.05.2023

Gymnázium převzalo štafetu organizování 

již 3. ročníku studentského Majálesu pro 

žáky všech havířovských středních škol, 

konajícího se na nám. Republiky. Zahájení je 

pestrobarevným průvodem, následují 

sportovní, vědomostní soutěže mezi školám, 

volba krále a královny majálesu. 150 000

9 Hornická kapela z.s. 02863235 x x x x x 80 000 80 000 80 000 Činnost spolku v roce 2023 500 000 200 000 31.10.2022 31.12.2023

HK je středně velký dechový orchestr s 

historií od r. 1908. Program je složen 

tak, aby oslovil co nejvíce posluchačů. 

Účast na mezinárodním festivalu v 

Polsku 9.6.2019 - 1. místo, účast na 

mnoha dalších akcích. 70 000

10 Hrnčiřík David 68162782 x x x x x 40 000 x 30 000

Pořádání hudebních produkcí a 

koncertů elektronické hudby a 

jiných v roce 2023 439 000 100 000 31.10.2022 31.12.2023

Pořádání hudebních produkcí 

elektronické hudby a koncertů v klubu 

Stolárna, JAZZ klub a dalších, s tradicí 

od roku 2000 (více než 250 produkcí). 

Dává možnost mladým DJs, kteří 

předvedou své umění svým rodičům a 

vrstevníkům. 20 000

11 Hudba nezná hranice Havířov, z.s. 07501706 x x x x x 30 000 235 000 265 000

Všestranná podpora kulturně 

nadaných dětí v roce 2023 1 000 000 450 000 26.10.2022 31.12.2023

Nezisková organizace (vznik 2018), 

podporující talentované děti v 

houslovém souboru, hrajícím 

netradiční rockové pecky na velkých 

samostatných koncertech. Soubor s 

názvem THE STRINGS pravidelně 

nacvičuje sklady, 1x ročně se účastní 

výjezdního soustředění. V roce 2021 

natočen videoklip, od r. 2022 příprava 

velkého projektu. 450 000

12 xxxxx občan x x x x x x 30 000 20 000 Bludovické slavnosti 2023 80 000 50 000 26.10.2022 30.11.2023

Paní Chrapková je členem 

bludovických nadšenců, kteří 9 let 

pořádají  bludovické slavnosti pro děti 

i dospělé, k podpoře lidových tradic a 

sousedských vztahů. Díky dotaci je 

možné zapojení větší místní komunity. 20 000

13

JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV 

s.r.o. 07289049 x x x x x 120 000 200 000 0

Kulturní činnost Jazz clubu v 

roce 2023 850 000 350 000 31.10.2022 31.12.2023

Jediný hudebně/kulturní klub fungující 

na denní bázi, podporující menšinové 

žánry hudby regionálních i obecně 

známých, i zahraničních kapel, včetně 

nabídky skvělého jídla, pití od českých 

výrobců. Návštěvníci jsou všeho věku. 0

Kulturní oblast 2023, 1. kolo 2
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14 Jež Rostislav 68896387 x x x x x 120 000 190 000 190 000

Hudební koncerty ve Stolárně 

2023 745 000 330 000 31.10.2022 31.12.2023

Tradice klubu STOLÁRNA je od r. 2003 v 

pořádání kulturních i charitativních akcí. 

Hudební koncerty kapel rozličných žánrů 

doplňují divadelní vystoupení, StandUp 

Comedy Show. Spolupráce je s pořadateli 

studentského Havířovského Majálesu a 

soutěže amatérských hudebníků Líheň. 230 000

15

Klub přátel školy, Havířov-

Prostřední Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 400 000 360 000 400 000 MISS RENETA 2023 1 750 000 450 000 05.10.2022 30.11.2023

30. ročník mezinárodní soutěže studentek 

středních škol z ČR, Slovenska a Polska, v 

červnu až říjnu 2023 proběhnou 3 

soustředění vybraných finalistek. Projekt je 

jednou z nejvýznamnějších akcí pořádaných 

pro mládež v MSK. 400 000

16

Klub přátel školy, Havířov-

Prostřední Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 20 000 20 000 20 000 K-MODE 2023 140 000 40 000 05.10.2022 31.12.2023

Netradiční módní přehlídka dovedností žáků 

školy s použitím netradičních materiálů, v 

tradičním duchu. Program je pojat jako 

loutkové divadlo. 20 000

17

Klub rodičů a přátel Základní 

umělecké školy Bohuslava Martinů 

Na schodech 1, Havířov-Město, z.s. 63025124 x x x x x 30 000 50 000

Rozvoj talentovaných žáků - 

soutěžní činnost ZUŠ B. Martinů 

v roce 2023 150 000 70 000 24.10.2022 31.12.2023

Klub podporuje účast žáků ZUŠ na 

mezinárodních soutěžích a přehlídkách, žáci 

prezentují školu i město Havířov (hra na 

klavír, housle, pěvecké soutěže klasické i 

populární hudby). 30 000

18

Kroužek krojovaných horníků dolu 

František 22743162 x x x x x 25 000 x 10 000 Hornické slavnosti Ostrava 2023 60 000 30 000 07.10.2022 31.10.2023

Reprezentace Hornického regionu Karvinska 

a Havířovska na každoročním Setkání 

hornických měst a obcí, v roce 2023 v 

Ostravě/pořadatel. 10 000

19 Malinová Livečková Soňa 47174391 x x x x x 40 000 50 000 50 000

Provoz Galerie Krystal v roce 

2023 255 000 95 000 26.10.2022 31.12.2023

Pořádání výstav, vernisáží, kulturních akcí, 

komentovaných prohlídek, workshopů a 

výtvarných dílen (pro dětí i dospělé - velký 

zájem). Galerie byla zařazena do tištěné 

verze ART MAP, ČT odvysílala již několik 

reportáží, čímž se mění povědomí o galerii. 40 000

20

Místní skupina Polského kulturně-

osvětového svazu Havířov 

Bludovice, pobočný spolek 69624054 x x x x x 110 000 130 000 100 000

Činnost folklorního souboru 

Bledowice v roce 2023 455 000 180 000 31.10.2022 31.12.2023

MS PKOS vznikla v r. 1947, cílem je 

udržovat lidové tradice a zvyky Těšínského 

Slezska, pořádání akcí (např. Slezské 

dožínky, výstavy, celovečerní vystoupení - 

100 účinkujících), účast na soutěžích (např. 

finále soutěže "Takoví jsme"), i na 

mezinárodních festivalech (reprezentace na 

Světovém folklorním festivalu v Rzerszowie 

- r. 2019). 120 000

Kulturní oblast 2023, 1. kolo 3
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21 Musicant z.s. 14060655 x x x x x x x 0

Koncerty pro Havířov v roce 

2023 500 000 150 000 31.10.2022 31.12.2023

Projekt má za cíl podporovat a prosazovat 

tvorbu okrajových žánrů, vynikajících 

specifických hudebních projektů, vč. 

podpory alternativních, kvalitních umělců a 

přivést tak do města další  hodnotnou 

kulturu. Projekt je silně nekomerční a necílí 

na plnění cílů žádného klubu či prostoru. 5 000

22 Nadace LANDEK  Ostrava 60340053 x x x x x 15 000 15 000 15 000

Těžní věže - Hornický kalendář 

2024 134 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023

Hlavní činností nadace je záchrana a údržba 

hornických památek a dokumentů. Obsahem 

projektu je příprava a vytištění nástěnného 

kalendáře, ilustrovaného perokresbami 

těžních věží hlubinných dolů, pro r. 2024 je 

to 26. vydání. 15 000

23 Okresní organizace ČSŽ Havířov 03838871 x x x x x 30 000 30 000 30 000 Činnost spolku v roce 2023 48 000 35 000 20.10.2022 31.12.2023

Náplní činnosti je aktivní využívání volného 

času organizováním akcí pro členky i 

širokou veřejnost (udržování tradic, Dne dětí 

a Dne seniorů, pletení, háčkování a šité 

výrobky pro MŠ, novorozenecké oddělení 

NsP Havířov a NsP Ostrava-Fifejdy a 

Domovům seniorů). 20 000

24

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 65399447 x x x x x 10 000 12 000 12 000

Dny umění nevidomých na 

Moravě (DUN) v roce 2023 18 000 13 000 19.10.2022 31.08.2023

V r. 2023 proběhne 29. ročník festivalu 

(DUN), cílem je vzájemná 

plnohodnotná komunikace, začlenění 

hendikepovaných do světa zdravých. 13 000

25 Spolek havířovských fotografů z.s. 03274420 x x x x x 15 000 15 000 20 000 Činnost spolku v roce 2022 50 000 25 000 24.10.2022 31.12.2023

Sdružení fyzických osob zabývajících se 

fotografováním, pořádáním výstav, školení, 

seminářů, besed (od založení více jak 500 

výstav, v r. 2022 mezinárodní výstava cca 

100 velkoplošných fotografií od 20 autorů). 25 000

26

Spolek Němců Těšínského Slezska, 

z. s. 45215910 x x x x x 5 000 10 000 10 000 Činnost spolku v roce 2023 400 000 35 000 06.10.2022 31.12.2023

Cílem spolku je udržení tradice a uvědomění 

si sounáležitosti členů jako národnostní 

menšiny (vlastní pěvecký soubor, pořádání 

Přednášky z dějin v Knihovně Šrámkova, 

vyučování německého jazyka pro veřejnost 

rodilým mluvčím, zajišťování letního tábora 

pro mládež v Německu, a další akce). 10 000

27 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x 15000 15 000 15 000 Tvořivý ŠumbarkFEST 2023 110 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023

Spolek (vznik v r. 2012) se věnuje 

komunitní činnosti v oblasti Havířova-

Šumbarku. Cílem projektu je oživit tuto 

místní část Šumbark. Účelem je 

zprostředkovat zábavné odpoledne pro děti a 

jejich rodiče, smysluplné trávení volného 

času, s pestrým programem. 10 000

Kulturní oblast 2023, 1. kolo 4
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28

Spolek přátel historie města 

Havířova, z.s. 03744132 x x x x x 40 000 50 000 45 000 Činnost spolku v roce 2023 52 000 50 000 31.10.2022 31.12.2023

Spolek se zabývá podporou a 

uchováním historického dědictví města 

Havířova a obcí před jeho vznikem. 

Provozuje stránky internetové, fb (přes 

5800 členů), pořádá výstavy, vydává 

tištěný "Havířovský zpravodaj o 

historii města" (200 ks), připravuje 

publikaci "Havířovské sochy". 45 000

29 Spolek VONIČKA  Havířov, z.s. 26984202 x x x x x 200 000 300 000 250 000 Činnost spolku v roce 2023 510 000 300 000 19.10.2022 31.12.2023

Již 32 let (více než 1 000 vystoupení doma i 

v zahraničí) systematicky pracuje s dětmi a 

mládeží (57 dětí, věk 5 - 18 let), vede je k 

lásce k lidovému umění, v pravidelných 

celoročních zkouškách, víkendových 

soustředěních a týdenní letní umělecké škole 

na Horní Bečvě. 260 000

30

SRPŠ ZUŠ Leoše Janáčka v 

Havířově, z.s. 04074050 x x x x x 40 000 x 45 000

Účast žáků ZUŠ L. Janáčka v 

uměleckých soutěžích a 

přehlídkách v roce 2023 70 000 45 000 31.10.2022 31.12.2023

Cílem projektu je podpořit děti v účasti na 

soutěžích a to formou nákladů na startovné, 

dopravu a pobyt na soutěžích a 

soustředěních. 45 000

31 VIKING AGENCY s.r.o. 26869845 x x x x x 120 000 220 000 180 000

Líheň 2023 - Mezinárodní soutěž 

amatérských hudebníků 830 000 300 000 24.10.2022 31.12.2023

Líheň - největší středoevropská soutěž 

amatérských hudebních skupin a souborů 

(organizace čtvrtfinále, semifinále, Velké 

finále) v ČR i v zahraničí. Koncerty se 

odehrávají bez vstupného pro veřejnost, v r. 

2023 proběhne již 22. ročník opět pod 

záštitou náměstka hejtmana MSK a 

primátora města Havířova, v r. 2022 se 

přihlásilo přes 250 kapel. 180 000

32

Základní umělecká škola Bohuslava 

Martinů, Havířov - Město, Na 

Schodech 1, příspěvková organizace 62331663 x x x x x 50 000 70 000 70 000

Koncertní činnost ZUŠ B. 

Martinů v roce 2023 160 000 100 000 24.10.2022 31.12.2023

Škola nedisponuje koncertním sálem, 

koncerty pořádá v KD města (Májový 

koncert, Mikulášský koncert, Koncert 

učitelů), hradí vysoké pronájmy.  70 000

33

Základní umělecká škola Leoše 

Janáčka, Havířov, příspěvková 

organizace 62331647 x x x x x 35 000 35 000 40 000

Víkendová soustředění žáků ZUŠ 

L. Janáčka v roce 2023 70 000 45 000 20.10.2022 31.12.2023

Žáci hudebního, tanečního a výtvarného 

oboru se připravují na vystoupení a soutěže 

na pravidelných zkouškách a víkendových 

soustředěních. Finanční podpora by přinesla 

rovný přístup žákům ze všech sociálních 

vrstev k účasti na těchto akcích. 45 000

12 383 400 4 638 000 2 598 000

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 2 617 000

2 598 000

19 000

Schválený objem pro oblast kultury

Návrhy dotací pro kulturní oblast v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti kultury pro 2. dotační kolo celkem 

CELKEM

Kulturní oblast 2023, 1. kolo 5
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10. přední hlídka Royal Rangers 

Havířov 69206180 x x x x x 20 000 20 000 33 000

Činnost pobočného spolku v roce 

2023 130 000 45 000 24.10.2022 31.12.2023

Celoroční práce s dětmi pomáhající 

rozvíjet a utužovat kladné lidské vlastnosti. 

Pravidelné schůzky, jednodenní výlety, 

víkendovky, letní tábor v Dolní Lomné v 

srpnu 2023. 30 000

2

Česká tábornická unie - T.K. Placatý 

kámen Havířov, p.s. 69603324 x x x x x 50 000 40 000 50 000

Obnova táborového vybavení TZ 

Liptál v roce 2023 100 000 50 000 20.10.2022 31.12.2023

TZ Liptál-Bílá zdědili po Pionýrech (po r. 

1993), každým rokem vylepšují a obnovují, 

charakter stárnutí je rychlejší než obnova. 

Vlastní 21 stanů, v r. 2022 zakoupili nové 

stanové celty, pro r. 2023 mají plán 

obnovit zbytek stanů. 40 000

3

Česká tábornická unie - T.K. Placatý 

kámen Havířov, p.s. 69603324 x x x x x 50 000 30 000 50 000 Činnost klubu v roce 2023 100 000 50 000 20.10.2022 31.12.2023

Otevřená organizace dětem, mládeži i 

dospělým, zaměřující se na tradice a 

zásady tábornictví, pracující i s dětmi z 

pěstounských rodin a s handicapovanými 

osobami. Rozsáhlá oddílová celoroční 

činnost. 40 000

4

Československá obec legionářská, z. 

s. 45247455 x x x x x x 30 000 30 000

Branný závod 4členných 

smíšených družstev v roce 2023 210 000 90 000 11.10.2022 31.05.2023

Realizace 4. ročníku branného závodu o 

putovní pohár osvobození. Praktická 

cvičení, přednášky v branném duchu, 

ukázky výstroje a výzbroje, určeno pro 

mládež do 26 let. 30 000

5

Český rybářský svaz, z. s., místní 

organizace Lučina 18050328 x x x x x 30 000 30 000 45 000

Činnost kroužku dětí a mládeže v 

roce 2023 185 500 45 000 24.10.2022 31.12.2023

Dobrovolné sdružení rybářů 

vychovávajících mladé rybáře v kroužku 

dětí a mládeže, spolupodílejících se na 

odchovu pstruhů. 30 000

6 Český svaz bojovníků za svobodu 00442755 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Činnost ZO ČSBS Havířov 

a práce s mládeží v roce 2023 15 000 10 000 24.10.2022 31.12.2023

ZO ČSBS Havířov v návaznosti na 

předchozí roky připraví pro žáky ZŠ 

návštěvu místa spojeného s bojem za naši 

národní svobodu, dále sportovně-branný 

den, či střeleckou soutěž. 10 000

7 Divadelní spolek BUKOS, z.s. 67341136 x x x x x 20 000 20 000 30 000 Letní tábor 2023 170 000 30 000 31.10.2022 31.08.2022

Činnost spolku je převážně v organizaci 

letních a víkendových pobytů pro děti. 

Letní tábor je zaměřen na sport, koletivní 

hry a kooperaci a bude se konat v obci 

Moravice, nedaleko Vítkova. 25 000

8

EUROTEAM CZECH REPUBLIC, 

z.s. 07258771 x x x x x 5 000 10 000 10 000 Činnost spolku v roce 2023 500 000 30 000 31.10.2022 31.12.2023

Spolek neformálního vzdělávání. Od r. 

2006 zapojil cca 220 mladých lidí ve věku 

15-26 let do mezinárodních 

mládežnických projektů, uskutečnilo se 

cca 400 zahraničních mobilit.  10 000
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Školská oblast 2022, ostatní, 1. kolo 1
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Datum 
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na rok 2023

9

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 10 000 10 000 10 000 Projekt Gymkom 2023 12 000 12 000 26.10.2022 31.12.2023

Projekt navazující na projekt Emise, cílem 

projektu je rozšíření přírodovědného 

vzdělávání žáků havířovských ZŠ - žáků na 

akci Přírodovědná dopoledne a 

přírodovědných soutěžích. 12 000

10

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 9 000 9 000 10 000

Debrujáří - Malí komeňáci  

v roce 2023 10 000 10 000 26.10.2022 31.12.2023

Záměrem kroužku je naučit žáky 

experimentovat tzv. z volné ruky, v oboru 

fyzika. O vánocích, formou divadelního 

představení, popularizují fyziku a chemii 

žákům pátých tříd ZŠ. 10 000

11

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 8 000 8 000 8 000

Seminář z chemie k chemické 

olympiádě pro žáky ZŠ Havířova 

v roce 2023 8 000 8 000 26.10.2022 31.12.2023

Seminář s dlouholetou tradici. Jde o výklad 

složitějších témat a realizací praktických 

laboratorních činností, napomáhající k 

řešení úkolů v přírodovědné soutěži. 8 000

12

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 4 000 2 000 5 000

Vydávání studentského časopisu 

KOMÁR 

v roce 2023 10 000 10 000 26.10.2022 31.12.2023

Studentská redakce vydává měsíčník 

KOMÁR, zapojuje se do krajských a 

celostátních soutěží školních časopisů. V 

krajském kole 2019 zvítězili ve své 

kategorii. 5 000

13

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 2 000 2 000 2 000

Soutěž v řešení SUDOKU 

v roce 2023 4 000 4 000 26.10.2022 31.12.2023

Soutěž probíhá v listopadu - Den studentů, 

je určena žákům SŠ MSK a žákům ZŠ 

města Havířova, má 3 kola, soutěží 3členná 

družstva v řešení SUDOKU, jednotlivci v 

řešení rébusu KAKURO. 2 000

14

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 30 000 10 000 25 000

Činnost Pěveckého sboru 

v roce 2023 30 000 30 000 31.10.2022 31.12.2023

Jediný středoškolský pěvecký sbor, 

reprezentující město Havířov, založen v r. 

1998 (komorní sdružení), nyní má přes 50 

členů. Účastní se sborových přehlídek a 

festivalů. V r. 2019 získal zlaté pásmo v 

krajském kole, postoupil do celostátního 

kola, repertoár je různorodý.  25 000

15

Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x 21 000 10 000 25 000

Činnost debatního klubu v roce 

2023 20 000 20 000 26.10.2022 31.12.2023

Debatní klub funguje od r. 2015, klade si 

za cíl vzdělávání v oblasti tzv. měkkých 

kompetencí, debatuje se v jazyce českém i 

anglickém, na pravidelných setkáních, 

účastní se debatních turnajů celostátní 

debatní ligy, reprezentují město Havířov. 20 000

Školská oblast 2022, ostatní, 1. kolo 2
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16

Havířovsko-karvinský kovo klastr, 

z.s. 04583302 x x x x x 20 000 x 10 000

Zvýšení zájmu dětí, žáků 

a studentů o technické obory 

v roce 2023 35 000 21 000 31.10.2022 31.12.2023

Náplní projektu je praxe pro vybrané 

studenty technických SŠ ve Vzdělávacím 

institutu kovo-průmysl 

a exkurse pro děti z MŠ, ZŠ. Seznámení s 

technikou a manuální zručností v průběhu 

exkurzí a laserovou technologií. Záměrem 

je rozvoj uzší spolupráce s dětmi, žáky, 

studenty a učiteli MŠ, ZŠ, SŠ, s cílem 

zvýšení zájmu o studium technických 

oborů. 10 000

17 Institut vzdělávání a rozvoje, z. s. 08209006 x x x x x x x x

Přírodovědný a ekologický 

kroužek pro děti v roce 2023 15 000 11 500 27.10.2022 31.12.2023

Institut je neziskovou organizací, věnující 

se poradenské činnosti v oblasti projektů 

zaměřených i na vzdělávání. Kroužek zvýší 

dovednosti dětí v oblasti přírody i v rámci 

soutěží. 5 000

18

Junák - český skaut, středisko 

Havířov, z. s. 18055958 x x x x x 80 000 80 000 125 000

Nebuď aut, buď skaut! - 

celoroční činnost v roce 2023 440 000 150 000 26.10.2022 31.12.2023

Je výchovnou organizací, založenou na 

pravidelných setkáních 3 oddílů, pracující 

metodou "škola hrou", v létě pořádající 

stanový tábor. 100 000

19

Klub branné všestrannosti při 

Střední škole technických oborů, 

Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace, z.s. 07095422 x x x x x 20 000 20 000 23 000 Činnost spolku v roce 2023 23 000 23 000 31.10.2022 31.12.2023

Pravidelná sportovně branná činnost 

studentů, zaměřená na pobyt v přírodě, 

zdravovědu, střeleckou přípravu, 

topografii, psychickou a fyzickou zdatnost. 20 000

20 xxxxx občan x x x x x x x x Projekt Holky z půdy 2023 125 000 110 000 27.10.2022 30.09.2023

Projekt vznikl především pro předškolní 

děti v MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. Jedná se o 

kreativní  kroužek, jehož cílem je 

rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat 

vyjadřovací schopnosti, soustředění, 

fantazii a týmovou spolupráci 

prostřednictvím ručně ušitých, 

namalovaných panenek, 

s jejichž pomocí děti tvoří a řeší různá 

témata, příběhy z vlastních životů, 

setkávání je plánováno pravidelně 1x za 14 

dnů pro cca 90 dětí z 1. st. ZŠ. Ve šk.r. 

2021/22 byl projekt realizován na ZŠ 

Mládežnická v Havířově.  40 000

21 Little Star School z.s. 11974907 x x x x x x x 50 000 Činnost spolku v roce 2023 733 000 100 000 26.10.2022 31.12.2023

Hlavní činností je provoz dětské skupiny 

(max. 12 dětí) s dvojjazyčnou výchovou a 

vzděláváním a je zajištěn podle povinností 

daných zákonů a vyhlášek. Dotace bude 

využita na platy, náklady na elektřinu a 

plyn. 40 000

22 MÁMA centrum z.s. 03481051 x x x x x 20 000 20 000 25 000 Činnost spolku v roce 2023 287 000 200 000 30.10.2022 31.12.2023

Nezisková organizace, věnující se podpoře 

rodiny, mimoškolnímu vzdělávání a 

zábavně-vzdělávacím akcím pro rodiče s 

dětmi. 25 000

Školská oblast 2022, ostatní, 1. kolo 3
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23 Mateřská škola MATEŘINKA s.r.o. 25372793 x x x x x 300 000 300 000 350 000

Činnost mateřské školy v roce 

2023 8 063 000 420 000 26.10.2022 31.12.2023

MŠ slaví třicátiny, poskytuje péči o 

předškolní děti od r. 1993. Záměr je zdravý 

životní styl, vztah k přírodě, spolupráce s 

rodinou, rozvíjení talentu dětí, laskavá 

přísnost (zázemí - herny, tělocvična, 

polytechnická a keramická dílna, vlastní 

sauna, zahrada - "Bezpečné hřiště"). 350 000

24 Moje Hnízdo z. s. 03225607 x x x x x 10 000 60 000 25 000

Činnost Montessori dětské 

skupiny Bimbonido v roce 2023 1 700 000 50 000 31.10.2022 31.12.2023

Malá rodinná Montessori školka, 

neregistrovaná v rejstříku školských 

zařízení, v provozu osmý školní rok. Cílem 

projektu je rozvoj hudebního potenciálu a 

hudební aktivity s dětmi od tří let, v 

souladu s principy Montessori pedagogiky. 25 000

25 Naše Montessa, z.s. 05435404 x x x x x 100 000 100 000 180 000 Činnost spolku v roce 2023 2 270 000 350 000 12.10.2022 31.12.2023

Soukromá základní škola 1. i 2. stupně, 

provoz školní družiny, odpolední kroužky, 

v létě příměstský tábor i pro širší veřejnost. 

Počet žáků 55, počet členů spolku 51, 

převážně rodičů. Dotace by byla použita na 

spolufinancování nákladů spojených 

s provozem školy a nákupem pomůcek, 

knih apod. 180 000

26 Naše místo z. s. 02666162 x x x x x x x x

Rekonstrukce výdejny stravy pro 

dětskou skupinu v roce 2023 - 

investiční dotace 80 000 40 000 19.10.2022 30.04.2023

Spolek provozuje již 7. rokem dětskou 

skupinu Naše školička. Za tu dobu 

podpořili více jak 90 dětí předškolního 

věku. V roce 2015 byla výdejna stravy 

vybavena nezbytně nutným vybavením, 

mnohdy již použitým. Rekonstrukce 

představuje výměnu lina, kuchyňské linky, 

poškozeného obložení, novou myčku, 

lednici a výmalbu prostor výdejny stravy. 0

27 Skřítkozem z. s. 14434423 x x x x x x x x Činnost spolku v roce 2023 810 000 30 000 31.10.2022 31.12.2023

Nový lesní klub nabízí alternativu 

předškolního vzdělávání pro děti od 3 - 6 

let za přítomnosti hospodářských zvířat, 

vychází z waldorfské pedagogiky. Dále 

nabízí propojení místních obyvatel formou 

slavností a událostí, které vycházejí z 

kulturních tradic. 20 000

28

Střední odborné učiliště DAKOL, 

s.r.o. 25831101 x x x x x 15 000 15 000 35 000 ZLATÝ MASÉR 2023 60 000 40 000 17.10.2022 30.11.2023

Organizace a realizace 8. ročníku 

mezinárodní soutěže žáků SŠ v odborných 

masérských dovednostech ve dvou 

kategoriích (Sportovní masáž - jednotlivci 

a Alternativní masáž - tříčlenná družstva), 

v Sanatoriích Klimkovice. 35 000

Školská oblast 2022, ostatní, 1. kolo 4
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Název organizace IČO     

Členská základna Návrh 

RMH

dne 

13.2.2023 

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o 

dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady 

na projekt 

v roce 2023 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2023 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2023

29

Střední škola polytechnická, Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace 13644289 x x x x x x 10 000 10 000 Techniáda 2023 10 000 10 000 25.10.2022 31.12.2023

Tradiční akce přibližuje žákům 9. tříd ZŠ 

svět technického vzdělávání 

(elektrotechnika, IT a strojírenství) formou 

praktických soutěží. 10 000

30 Vysoká škola PRIGO, z.ú. 25840886 x x x x x 50 000 50 000 50 000

Náklady na provoz budovy VŠ 

PRIGO v roce 2023 850 000 100 000 31.10.2022 31.12.2023

Nestátní nezisková organizace poskytuje 

vzdělání sociálního ekonomického a 

správního zaměření

 v bakalářských studijních programech, 

včetně kurzů CŽV. Uzavřela memoranda o 

spolupráci se zahraničními univerzitami, 

hlavní partnerskou se stala University of 

Nebraska, USA. 50 000

31

Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s. 25353446 x x x x x x 15 000 30 000

Dovednostní olympiáda SŠ 

DAKOL 2023 50 000 30 000 25.10.2022 30.11.2023

Cílem je zábavnou formou (ve dvou dnech) 

vyzkoušet zdatnost týmů ze ZŠ. První den 

ve sportovní kategorii, druhý v praktické 

zručnosti (namíchání těsta, výroba salátu, 

zpracování dřevěné kostky a dalších). 30 000

32 z.s. Divadelní klub LAKOMEC 11641991 x x x x x x x 25 000

Od pěstního klínu po bitvu U 

Lipan 50 000 50 000 19.10.2022 30.11.2023

Spolek vznikl v r. 2020 k pořádání 

kulturních, hudebních a vzdělávacích akcí 

pro děti na území Havířova. Projekt je 

soutěží z dějepisu pro žáky 

4. a 5. tř. havířovských ZŠ a ZŠ ze 

spádových oblastí - cca pro 500 dětí, 

pořádaných na dané ZŠ. Test projektu 

proběhl na ZŠ Školní, Havířov. 20 000

17 105 500 2 179 500 1 257 000

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 1 482 000

1 257 000

225 000

Schválený objem pro školskou oblast 

Návrhy dotací pro školskou oblast v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků školské oblasti pro 2. dotační kolo celkem 

CELKEM

Školská oblast 2022, ostatní, 1. kolo 5



Příloha.č 3b

ŠKOLSKÁ OBLAST 2023 - MIMOSPORTOVNÍ KROUŽKY NA SŠ  
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1

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 50 000 50 000 75 000

Medicinální chemie, mladí debrujáři, 

informatika - programování, malý 

informatik, pěvecký sbor, francouzština 50 000 50 000 26.10.2022 31.12.2023 Mimosportovní kroužky 50 000

2

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x 30 000 40 000 38 000

Debatování, cirkulárka, čtenářský klub, 

debrujáři, hudební kroužek, deskové 

hry, čínština, angličtina 22 000 20 000 26.10.2022 31.12.2023 Mimosportovní kroužky 20 000

3

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 x x x x x 7 800 23 400 24 000

Projektujeme na počítači, Literární 

seminář 15 000 15 000 24.10.2022 31.12.2023 Mimosportovní kroužky 15 000

4

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 x x x x x 50 000 50 000 50 000

Hezky česky, matematika hrou, 

komunikační dovednosti, Take it Easy, 

fotokroužek, filmový klub, pěvecký 

sbor 70 000 50 000 06.10.2022 31.12.2023 Mimosportovní kroužky 50 000

157 000 135 000 135 000

/v Kč/

255 000

135 000

120 000

 

CELKEM

Schválený objem pro školskou oblast - mimosportovní kroužky na SŠ celkem

Návrhy dotací pro školskou oblast - mimosportovní kroužky na SŠ celkem

Zůstatek prostředků ve školské oblasti - mimosportovní kroužky na SŠ celkem 

Návrh 

RMH

dne 

13.2.2023 

v Kč

Popis projektu / Specifikace 

činnosti

P
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d

o
v

é 
čí

sl
o

 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o dotaci 

(název projektu) 

Plánované 

náklady na pr

ojekt v roce 

2023 v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2023 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2023

Skolská oblast 2022,mimosporotvní kroužky, 1. kolo



Příloha č. 3c

OSTATNÍ NEZAŘAZENÁ ŽÁDOST 2023 - 1. KOLO
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1 Spolek Májovka 17375223 x x x x x x x x Projekt INSPIRAČKA 2023 187 000 140 000 31.10.2022 31.12.2023

Spolek je založen za účelem podpory 

rozvoje moderního vzdělávání na ZŠ 1. 

máje. Cílem projektu je vytvořit platformu  

pro setkávání žáků v budově ZŠ 1. máje s 

osobami nejrůznějších profesí nebo se 

zajímavým příběhem během vlastní výuky 

i mimo ni. Dotaci by rád spolek využil na 

pořízení vybavení prostor ZŠ 

1. máje pro fungování projektu  

INSPIRAČKA -  2 pódií, ozvučení, 

pohovky a 30 taburetů pro žáky 60 000

CELKEM 187 000 140 000 60 000

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 0

60 000

-60 000 bude financováno ze školské oblasti viz příloha č. 9

Návrh 

RMH

dne 

13.2.2023 

v Kč

Schválený objem pro ostatní nezařazenou žádost

Návrh dotace pro ostatní nezařezenou žádost  

v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků pro 2. dotační kolo celkem 

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá o 

dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady 

na projekt 

v roce 2023 

v Kč

Požadovaná 

dotace v roce 

2023 v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2023

Dotace 

2021

v Kč
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2020

v Kč

Ostatní nezařazená žádost, 1. kolo



Příloha č. 4

OBLAST PARTNERSKÝCH VZTAHŮ 2023 - 1. KOLO
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1

Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x x x x

Návštěva partnerské školy v 

Německu v roce 2023 25 000 25 000 26.10.2022 31.12.2023

Gymnázium má dlouhodobě partnerskou 

školu v německém městě Greiz v 

Durynsku. Školy pořádají pravidlené 

výměnné pobyty pro skupiny studentů pro 

zdokonalení se v cizím jazyce.
20 000

2 Hudba nezná hranice Havířov, z.s. 07501706 x x x x x x 60 000 60 000

Mezinárodní soustředění 

hudebníků z Havířova a jeho 

partnerských měst 225 000 60 000 26.10.2022 31.12.2023

5. Mezinárodní soustředění hudebníků 

z Havířova (The Strings) a z 

partnerského města Turčianských 

Teplic, pro nacvičení společného 

koncertu, který se bude konat v 

Havířově. 20 000

3

Klub přátel hornického muzea v 

Ostravě, z. s. 41033035 x x x x x x x x

Přeshraniční spolupráce 

spřátelených hornických spolků z 

Polska a České republiky 15 300 12 000 31.10.2022 31.12.2023

Spolupráce spřátelených hornických 

spolků KPHMO z. s., a Klub seniora 

SITG Jas – Mos v Jastrzȩbiu – Zdrój z 

Polska.  Pořádání jednodenního 

zájezdu členů KPHMO do Polska 

(návštěva historického dolu Ignacy v 

Rybníku - 230 let kulturně technické 

památky a dosud činného parního 

těžního stroje z roku 1900),setkání s  

členy partnerské organizace Klub 

seniora SITG Jas – Mos v Jastrzȩbiu – 

Zdrój a další. 6 000

4

Městský Fotbalový Klub Havířov, 

z.s. 27008240 163 38 17 19 237 30 000 x x

6. ročník mezinárodního turnaje 

dětí ve fotbale v rámci 

příhraniční spolupráce města 70 000 40 000 30.10.2022 31.10.2023

Pozvání jsou mládežnické fotbalové 

celky z partnerských měst Jastrzebie 

Zdroje (PL) a Turčianských Teplic 

(SK), obsazení doplní i mladí fotbalisté 

z FCB Ostrava. Odhadujeme účast více 

než 60 dětí ze 4 týmů. Turnaj je určen 

kategoriím mladší a starší přípravky, 

tedy věkové kategorii 7-8 let a 9-10 let. 20 000

5

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Havířov Město  65468104 x x x x x x x x

Příhraniční spolupráce 

hasičských sborů 50 000 50 000 24.10.2023 31.12.2023

Společné víkendové výcviky 

dobrovolných hasičů, včetně jednotky 

ochotniczej strazi požarnej az 

partnerského města  Jastrzębie-Zdrój. 

Účelem se seznámení s taktickými 

postupy  u zásahů jednotlivých zemí. 0

6

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 x x x x x 21 000 21 000 21 000

Program vzájemných kontaktů 

a spolupráce mezi SŠTO, Lidická 

1a/600, Havířov-Šumbark a 

Zespółem Szkół Nr 6 v Jastrzębiu-

Zdróju 25 000 25 000 26.10.2022 31.12.2023

Spolupráce pedagogů a žáků 

v oblasti řemeslné, kulturní, sportovní i 

jazykové - v rámci jednodenních 

vzájemných návštěv 

a jednodenní stáže, přímá účast ve 

výuce předmětů a sportovní akce: leden 

- květen, září - listopad,  Jastrzębie-

Zdrój, říjen - Havířov. 20 000
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2020

v Kč

Návrh RMH 

dne

13.2.2023 

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2023

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Oblast partnerských vztahů 2023, 1. kolo 1



Příloha č. 4
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2020

v Kč

Návrh RMH 

dne

13.2.2023 

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2023

Popis projektu / Specifikace činnosti

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

7

Základní umělecká škola Bohuslava 

Martinů, Havířov-Město, Na 

Schodech 1, příspěvková organizace 62331663 x x x x x x x x

Výjezd pěveckého sboru a sólistů 

do partnerského města Omiš 400 000 200 000 24.10.2022 31.07.2023

Žáci ZUŠ B. Martinů - Taneční 

orchestr se představili v v  Omiš  

v r. 2009 a  2014.  V roce 2023 

plánujeme koncerty pěveckého sboru a 

sólistů školy - za účelem prohloubení 

partnerských vztahů a navázání nových 

kontaktů  a uskutečnit společný koncert 

přímo v hudební škole a dále pak 

promenádní koncerty pro veřejnost.  V 

pátek 16. 6. 2023 už máme přislíbenou 

městem Omiš organizaci koncertu 

přímo na náměstí města. 0

810 300 412 000 86 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

86 000

86 000

0

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

Návrhy dotací pro oblast partnerských vztahů v 1. dotačním 

kole celkem 

Zůstatek prostředků pro oblast partnerských vztahů 

pro 2. dotační kolo celkem

CELKEM

Schválený objem pro oblast partnerských vztahů celkem 

Oblast partnerských vztahů 2023, 1. kolo 2



Příloha č.5  

OBLAST PREVENCE KRIMINALITY A PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2023 - 1. KOLO

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

d
o

 1
5

 l
e
t

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

  
  
  
  

d
o

 1
9

 l
e
t

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

  
  
  

d
o

 2
6

 l
e
t

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

 n
a

d
 

2
6

 l
e
t

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

 

c
e
lk

e
m

1

Dětský domov a Školní jídelna, 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, 

příspěvková organizace 48004774 x x x x x 37 000 42 000 50 000 Šťastné léto 60 000 60 000 31.10.2022 31.08.2023

Vyplnění volného času dětí, které zůstanou 

v období letních prázdnin v dětském domově 

-  ať už formou výletů či pobytu, zajímavé a 

zdravé prostředí horských oblastí (vstupy na 

atrakce, které se budou v okolí nacházet 

(např. bobová dráha, lanové centrum, 

akvapark, jízda na koni, apod.). 44 000

2

Junák - český skaut, středisko 

Havířov, z. s. 18055958 x x x x x 20 000 20 000 30 000 Za dobrodružstvím na tábor 145 000 35 000 26.10.2022 31.08.2023

Letní stanový tábor na Vysočině 

a příměstský tábor v Havířově - nejen pro 

skauty, ale i pro děti z Havířova. 25 000

3 VESELÉ RUKAVICE z. s. 69624127 x x x x x 40 000 35 000 40 000

Letní tábor a víkendové 

aktivity 90 000 40 000 26.10.2022 31.12.2023

Organizace letního příměstského tábora,  

jednodenní  víkendovky, tábor pro děti 

ze sociálně slabých rodin s problémovým  

zázemím (především ze Šumbarku) a nyní s i 

pěstounských rodin. Aktivity - turistika, 

příroda a mezilidské vztahy. 29 000

4 ZIP 4, z.s. 17119481 x x x x x

69 000

 jiný 

subjekt

63 000

 jiný 

subjekt

74 000 

jiný subjekt

Besedy primární prevence 

ZDRAVÁ MLÁDEŽ a 

adaptační programy pro žáky 

havířovských ZŠ a SŠ v roce 

2023 443 000 77 000 31.10.2022 31.12.2023

Besedy primární prevence a etiky pro druhý 

stupeň ZŠ 2x ročně nové téma. Spolek 

pořádá i čtyřhodinové ADAPTAČNĚ-

SOCIALIZAČNÍ PROGRAMY a od září 

pořádá ADAPTAČNÍ DVOUDENNÍ 

KURZY v Beskydech pro havířovské 

gymnázium. Témata přednášek: 1) 

protidrogová tématika, 2) sexuální výchova 

problematika šikany, 3) sekty a extremismus: 

5. třída - Zdraví, děti a kouření, Zdraví děti a 

alkohol, 6. třída - Prevence šikany,  Zdravé 

sebevědomí, 7. třída - Alkohol a kouření, 

Partnerské vztahy, 8. třída - Drogy, Sex, city, 

vztahy, 9.třída - Světová náboženství a sekty,  

Antisemitismus a holocaust.                                                                                                                                                               60 000

5 ZIP 4, z.s. 17119481 x x x x x

40 000

 jiný  

subjekt

44 000

 jiný 

subjekt x

Klub 3NYTY v roce 2023 - 

celoroční činnost pravidelných 

volnočasových klubů a 

preventivních aktivit pro děti a 

mladé lidi z Havířova 108 000 52 000 31.10.2022 31.12.2023

Spolek "ZIP 4" navazuje na původní "ZIP - 

Zábava Informace Poradenství a pomoc" a 

fungující činnost KLUB 3NYTY přešla pod 

spolek ZIP 4 - aktivity: oblast prevence, 

poradenství, předávání informací a 

volnočasové aktivity. Činnost spolku je  

zaměřena na všechny generace - od děti až po 

střední generaci v různých oblastech 

vzdělávání, ekologie, dobrovolnictví atd. 

Celoroční nízkoprahové služby jsou zdarma. 38 000

CELKEM 846 000 264 000 196 000

Vysvětlivky: /v Kč/

200 000

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost Schválený objem pro oblast prevence kriminality 

a protidrogové prevence celkem 

Návrh RMH

dne 

 13.2.2023

v Kč
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Popis projektu / Specifikace činnosti

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2023

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence 2023, 1. kolo
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Návrh RMH

dne 

 13.2.2023

v Kč
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Popis projektu / Specifikace činnosti

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2023

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

196 000

4 000

Návrhy dotací  pro oblast prevence kriminality 

a protidrogové prevence  v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v oblasti prevence kriminality 

a protidrogové prevence pro 2. dotační kolo celkem

Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence 2023, 1. kolo



Příloha č. 6a

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ  - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 2023 - 1. KOLO
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1

Česká republika - Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje 70884561 x x x x x 500 000 500 000 500 000

Vybudování workoutového 

hřiště pro fyzickou přípravu v 

areálu hasičské stanice Havířov 

- investiční dotace 500 000 500 000 26.10.2022 31.12.2023

Vybudování workoutového hřiště v 

oploceném areálu hasičské stanice 

Havířov, které bude sloužit jako 

sportoviště pro individuální a 

kolektivní fyzickou přípravu 

příslušníků hasičské stanice Havířov, 

která je nutnou a povinnou součástí 

fyzické přípravy příslušníků pro 

kvalitní výkon služby u mimořádných 

událostí. 500 000

2

Vodní záchranná služba ČČK 

Těrlicko, pobočný spolek 68898878 x x x x x 100 000 100 000 100 000 Činnost spolku v roce 2023 230 000 100 000 31.10.2022 31.12.2023

Organizování a provádění záchranné a 

preventivní činnosti na vodních 

plochách při sportovní a rekreační 

činnosti, v případě živelných katastrof 

a obecného ohrožení s cílem chránit 

životy  zdraví a majetek.                                                                                                                                                                                                                                

Kurzy pro získávání VMP, kurz ZM 

volná voda, plavání seniorů města 

Havířov, zajištění motorové lodi pro 

odběr vzorků KHS Karviná, 

Albrechtický Triatlon,MČR 

wakeboardingu,plavání otužilců, 

,zajištění vodního lyžování Conseq 

Praha, mezinárodní, jachtařské závody 

juniorů , součinnostní cvičení 

kynologické záchranné brigády MSK 

Kraje. 100 000

CELKEM 730 000 600 000 600 000

Vysvětlivky: 

/v Kč/

600 000

600 000

0
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2020

v Kč

Návrh RMH

dne 

13.2.2023

v Kč

Zůstatek prostředků v OBOZ - integrovaný záchranný 

systém pro 2. dotační kolo celkem

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

Schválený objem pro OBOZ - integrovaný záchranný systém 

celkem 

Návrhy dotací pro OBOZ - integrovaný záchranný systém v 

1. dotačním kole celkem 

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2023

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Popis projektu / Specifikace činnosti

OBOZ - Integrovaný záchranný systém 2023, 1. kolo



Příloha č. 6b  

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - ZDRAVOTNICTVÍ 2023 - 1. KOLO

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

d
o

 1
5

 l
e
t

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

  
  
  
  

d
o

 1
9

 l
e
t

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

  
  
  

d
o

 2
6

 l
e
t

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

 

n
a

d
 2

6
 l

e
t

P
o

č
e
t 

č
le

n
ů

 

c
e
lk

e
m

1

Andělé Stromu života 

p. s.
	

03632661 x x x x x 90 000 100 000 130 000

Spolufinancování provozu pobočky 

MHSŽ v Havířově 5 620 000 170 000 14.10.2022 31.12.2023

Hospicová služba, domácí péče, 

odlehčovací služby, půjčovna pomůcek 

a sociální služby pro pozůstalé, domácí 

péče, rehabilitační péče, psychologické 

poradenství.. Strom života je nestátní 

zdrav. zařízení. Služby jsou zdarma - 

pro nevyléčitelně nemocné a jejich 

blízkým, kteří o ně doma pečují. 

K 31.12.2021 péče o 35 havířovských 

občanů, s celkovou dobou péče 1 434 dní. 

K 30.9. 2022 v péči 23 havířovských 

občanů. 143 000

2

České centrum signálních zvířat, 

z. s. 06006205 x x x x x x x x

- Testování vzorků karcinomu 

prostaty ve spolupráci s 

havířovskou nemocnicí - 

vytvoření laboratorní místnosti na 

přípravu vzorků 450 000 100 000 11.10.2022 31.12.2023

Specializovaný výcvik různých druhů 

makrosmatických zvířat pro využití ve 

velmi časné diagnostice výskytu 

nádorových, popřípadě jiných onemocnění 

(signalizací přítomnosti onemocnění). 

Cílovou skupinou jsou (z vysoce 

rizikových rodin) onkologicky  nemocní 

bez ohledu na věk. V roce 2023 bude 

projekt probíhat ve spolupráci s 

havířovskou nemocnicí. 5 000

3 Hospic Frýdek - Místek, p.o. 72046546 x x x x x

50 000 

jiný projekt 30 000 20 000

Činnost hospicu v roce 2023 - 

dofinancování elektrické energie 2 892 000 40 000 06.10.2022 31.12.2023

Příspěvková organizace zajišťující 

zdravotní a sociální služby.  Poskytuje 

hospic. péči  nevyléčitelným pacientům.  

Poskytují služby i občanům města 

Havířova. Dotace bude požita na 

dofinancování el. energie. 30 000

4 MAYFAIR, s.r.o. 65140371 x x x x x 50 000 40 000 20 000 Cestou zotavení 565 000 30 000 20.10.2022 31.12.2023

Centrum duševního zdraví - pomoc lidem s 

duševním onemocněním a jejich blízkým 

osobám zvládat časově náročnou léčbu v 

širším rozsahu -v říjnu 2022 36 pacientů z 

Havířova - psychoterapeutický program. 30 000

5 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 x x x x x 135 000 150 000 150 000

Mobilní hospicová péče pro děti i 

dospělé 18 218 000 250 000 31.10.2022 31.12.2023

Hospicová péče terminálně nemocným 

dětem a dospělým pacientům 

v Havířově - ke dni podání žádosti 13 

dospělých a 1 dítě. Náklady činí 80 000 

Kč/os.. Péče zdravotně nevyléčitelných 

pacientům zajišťují lékaři, zdr. sestry, soc. 

pracovnice, psychiatr, právník, 

psychologové, duchovní.... 200 000

Návrh RMH

dne 

13.2.2023

v Kč
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2023

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Popis projektu / Specifikace činnosti

OBOZ - zdravotnictví 2023, 1. kolo 1  
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Návrh RMH

dne 

13.2.2023

v Kč
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2023

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Popis projektu / Specifikace činnosti

6

Nemocnice Havířov, příspěvková 

organizace 00844896 x x x x x 3 000 000 3 500 000 5 000 000

Rekonstrukce chodníku 

a parkoviště - investiční dotace 3 600 000 3 600 000 01.11.2022* 31.12.2023

Rekonstrukce chodníku od vstupní brány u 

ředitelství směrem k centrální budově s 

lůžkovými odděleními a ambulancemi, 

rekonstrukce parkoviště u urgentního 

příjmu. Důvodem rekonstrukcí je 

poškození povrchové vrstvy, zvýšení 

bezpečnosti pacientů, návštěvníků a 

zaměstnanců nemocnice. 3 600 000

7 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x 10 000 8 000 0

Pořízení figurín pro nácvik 

záchrany dusícího se člověka 48 000 24 000 26.10.2022 31.12.2023

Prožitkové kurzy první pomoci pro 30 os. 

(25 dětí a 15 vychovatelů z 2 dětských 

domovů) - nákup resuscitační figuríny 

dusícího se člověka. Správný nácvik 

záchrany člověka. 5 000

31 393 000 4 214 000 413 000

3 600 000

*  projekt byl podán po řádném termínu podání žádostí

Vysvětlivky: /v Kč/

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022  v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost 500 000

413 000

87 000

CELKEM oblast zdravotníctví bez 

Nemocnice Havířov, příspěvková 

Nemocnice Havířov, příspěvková 

organizace

Zůstatek prostředků v oblasti OBOZ - zdravotnictví 

pro 2. dotační kolo celkem 

Návrhy dotací pro OBOZ - zdravotnictví v 1. dotačním kole 

celkem 

Schválený objem pro OBOZ - zdravotnictví celkem

OBOZ - zdravotnictví 2023, 1. kolo 2  



Příloha č. 6c 

OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2023 - 1. KOLO
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1 Amatérský spolek rybářů 06646972 x x x x x 8 000 8 000 8 000

Činnost spolku 

v roce 2023 130 000 130 000 19.10.2022 31.12.2023

Pořádání dětských rybářských závodů, 

Dětský den, rybářské soustředění - 

tábory, naučná stezka. Finanční 

prostředky jsou potřebné pro 

pravidelnou činnost, na nájem 

chovného rybníku 

a skladovacích prostor, nákup 

rybářských potřeb pro sociální slabé 

děti, a na údržbu rybníků. 8 000

2

Českomoravská myslivecká jednota, 

z.s. 

- okresní myslivecký spolek Karviná 67777252 x x x x x 20 000 15 000 8 000 Zlatá srnčí trofej 2023 47 000 31 000 13.10.2022 30.06.2023

Postupové soutěže  budou probíhat na 

ZŠ a MŠ v období několika měsíců. 

Vítězové předkol se utkají ve čtyřech 

věkových kat. a budou se účastnit o 

celkové vítězství na městské  i vyšší 

úrovni. 10 000

3 PETILO, z.s. 03660052 x x x x x 0 0 x

Činnost spolku 

v roce 2023 160 000 80 000 31.10.2022 31.12.2023

Činnost je zaměřena na oblast 

vzájemného soužití mezi člověkem a 

psem a poskytování obecně 

prospěšných služeb v oblasti soužití 

člověka a ostatních domácích zvířat, 

pořádání sportovních akcí se psy, 

Vořiškiády, poradenská činnost a 

pomoc s mazlíčky pro seniory,  Psi 

festival a další... 0

4 Naše Montessa, z.s. 05435404 x x x x x 12 500 x 10 000

Rozvoj zájmové činnosti v oblasti 

zahradnictví 1 965 000 45 000 12.10.2022 31.12.2023

Pokračování projektu zájmové činnosti 

školy zahrnuje pronájem pozemku pro 

pěstování zeleniny, ovoce, bylinek… - 

cílem je naučit děti praktickým 

dovednostem v oblasti výsadby, údržby 

a následného užití výpěstků ze zahrady.  10 000

5 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x 7 500 7 000 7 000

Čistění meandrů řeky Lučiny, 

přírodní památky 40 000 20 000 26.10.2022 31.12.2023

Každoročně je tok řeky Lučiny 

znečištěn odpady pocházejících z 

různých zdrojů. Cílem je vyčistit 4,5 

km říčních meandrů Lučiny směrem 

k Žermanické hrázi. 

Akce se uskuteční dobrovolníci 

u příležitosti zakončení vodácké sezóny 

na konci roku. 10 000

Návrh RMH

dne 

13. 2. 2023

v Kč

Popis projektu / Specifikace činnosti
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Název organizace IČO     

Členská základna 
Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2023

OBOZ - Životní prostředí 2023, 1. kolo 1
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Název organizace IČO     

Členská základna 
Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 

2020

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost v roce 

2023 v Kč

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2023

6 xxxxx občan x x x x x x x 34 000

Činnnost včelařskho kroužku 

Ambrožíci v roce 2023 75 000 45 000 26.10.2022 31.12.2023

Mimo pravidelnou činnost kroužku 

pořádají akce pro veřejnost,  besedy 

pro školy, Medová knihovna, naučná 

stezka, Exkurze do včelího království, 

Medové dny, Zamykání úlů,  včelařské 

výstavy, kurz chovu matek, medové 

svačinky 

pro děti z MŠ,  včelařský kroužek pro 

dospělé, výroba včelích svíček a další.. 45 000

7 ZO ČSOP 69/04 Havířov 71197222 x x x x x 40 000 50 000 20 000 Činnost ČSOP 69/04 v roce 2023 25 000 50 000 24.10.2022 31.12.2023

Ekocentrum - stálá výstava 

preparovaných zvířat, voliéry živých 

zvířat a vypouštění zvěře zpět 

do přírody. Výroba ptačích budek a 

krmítek.  Budování míst pro 

pozorování zvěře, záchrana opuštěných 

a zraněných zvířat, 

v zimních měsících přikrmování zvířat, 

kroužkování ptáků, akce 100 stromů 

pro život. Členové se scházejí 1x 

týdně, 3x v roce víkendové pobyty. 22 000

2 442 000 401 000 105 000

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost

/v Kč/

105 000

105 000

0

CELKEM 

Schválený objem pro OBOZ - životní prostředí celkem 

Návrhy dotací pro OBOZ - životní prostředí 

v 1. dotačním kole celkem 

Zůstatek prostředků v OBOZ - životní prostředí 

pro 2. dotační kolo celkem 

OBOZ - Životní prostředí 2023, 1. kolo 2
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1 1. SFK Havířov, z.s. 03751171 155 35 5 25 220

290 000 

činnost   

50 000 

projekt 300 000 300 000 Činnost v roce 2023 2 290 000 750 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Florbal 300 000 0 0 0

2 ADD lead, z.s. 03531244 30 7 2 1 40 60 000 70 000 50 000 Činnost v roce 2023 1 200 000 75 000 0 0 0 29.10.2022 31.12.2023 Parkour 20 000 0 0 0

3 Amatérský spolek rybářů 06646972 17 7 6 20 50 10 000 10 000 10 000

Dětské rybářské závody v 

roce 2023 35 000 35 000 0 0 0 19.10.2022 31.12.2023 Rybářství 10 000 0 0 0

4 Badmintonový klub Havířov z.s. 09232460 6 7 8 23 44 x

20 000 

projekt 30 000 Činnost v roce 2023 120 000 50 000 0 0 0 19.10.2022 31.12.2023 Badminton 30 000 0 0 0

5 Billiard Club Havířov, z.s. 64630234 0 1 3 40 44 30 000 40 000 40 000 Činnost v roce 2023 440 000 110 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Billiard 40 000 0 0 0

6 BK Havířov z.s. 22898450 70 12 9 4 95 1 100 000 1 100 000 900 000 Činnost v roce 2023 1 890 000 1 100 000 0 0 0 26.10.2022 31.12.2023 Basketbal 800 000 0 0 0

7 BOX Havířov z.s. 05070911 30 21 7 6 64

130 000       

22 000 

projekt

150 000      

28 000 

projekt 150 000 Činnost v roce 2023 445 000 300 000 0 0 0 26.10.2022 31.12.2023 Box 150 000 0 0 0

8 Bridžový spolek Havířov 26585995 26 6 14 30 76 50 000 50 000 50 000 Činnost v roce 2023 300  000 60 000 0 0 0 26.10.2022 31.12.2023 Bridž 60 000 0 0 0

9

Cyklo Tým Havířov TEAM 

SPORT, z. s. 06488994 38 15 22 52 127 30 000 50 000 60 000 Činnost v roce 2023 1 065 000 500 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Cyklistika 80 000 0 0 0

10 Česká asociace stolního tenisu, z.s. 00676888 2982 2843 4651 ##### ##### x 100 000 300 000

Mistrovství České republiky 

mužů a žen 500 000 20 000 0 0 0 31.10.2022 31.05.2023 Stolní tenis 20 000 0 0 0

11

Český kynologický svaz ZKO 

Havířov - Bludovice - 038 63024985 0 0 0 18 18 30 000 35 000 35 000 Činnost v roce 2023 200 000 40 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Sportovní kynologie 35 000 0 0 0

12 FK Gascontrol Havířov, z.s.  45215626 152 20 23 69 264 350 000 350 000 350 000 Činnost v roce 2023 2 470 000 1 500 000 0 0 0 14.10.2022 31.12.2023 Fotbal 350 000 0 0 0

13 GARAY GYM Slávie Havířov, z.s. 05177278 9 35 30 29 103 30 000 50 000 130 000 Činnost v roce 2023 1 200 000 740 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Kulturistika a fitness 180 000 0 0 0

14 Gymnastika M&E Havířov, z.s. 02121239 71 2 0 11 84 100 000 100 000 100 000 Činnost v roce 2023 686 000 380 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Gymnastika 100 000 0 0 0

15 Handicap Sport Club Moravia z.s. 01260596 4 0 11 55 70 150 000 170 000 170 000

Činnost v roce 2023 

a organizace turnaje Czech 

Boccia Tour Havířov v roce 

2023 1 500 000 300 000 0 0 0 26.10.2022 31.12.2023 Boccia 170 000 0 0 0

16 HC AZ Havířov 2010 z.s. 68941994 197 48 14 29 28 4 600 000 7 000 000 7 000 000 Činnost v roce 2023 10 930 000 7 400 000 0 400 000 100 000 20.10.2022 31.12.2023 Hokej mládež 7 400 000 0 400 000 100 000

17 HC Havířov 2010 s.r.o. 28627181 0 16 26 16 58 7 000 000 8 000 000 7 700 000 Činnost v roce 2023 16 800 000 8 000 000 4 000 000 0 400 000 24.10.2022 31.12.2023 Hokej 7 300 000 4 000 000 0 400 000
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18 Hokejbalový klub Havířov, z.s. 09031804 15 10 28 29 82 x x 35 000 Činnost v roce 2023 190 000 45 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Hokejbal 40 000 0 0 0

19

Horolezecký oddíl Tatran Havířov, 

z.s. 22676465 10 0 50 0 60 30 000 30 000 Útěk v řetězech - 14. ročník 336 000 110 000 0 0 0 26.10.2022 31.12.2023 Outdoorový závod 30 000 0 0 0

20 JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 66182760 142 68 2 9 221 30 000 480 000 500 000

Činnost v roce 2023 

a realizace 8. ročníku 

Memoriálu Alexandra 

Jurečky 1 580 000 650 000 0 0 0 17.10.2022 31.12.2023 Judo 550 000 0 0 0

21 Karate Havířov, z.s. 22716408 71 8 5 22 106 280 000 280 000 280 000 Činnost v roce 2023 910 000 310 000 0 0 0 24.10.2022 31.12.2023 Karate 300 000 0 0 0

22 Klub SPORTU FIT-GYM z.s. 07421613 21 11 40 117 189 100 000 100 000 100 000 Činnost v roce 2023 417 850 200 000 60 000 0 0 27.10.2022 31.12.2023 Funkční fitness 100 000 30 000 0 0

23 Kraso klub Havířov z.s. 60338148 40 8 0 0 48 283 000 450 000 450 000

Činnost v roce 2023 

a realizace 49. ročníku 

Havířovské růže 1 520 000 650 000 0 0 0 20.10.2022 31.12.2023 Krasobruslení 450 000 0 0 0

24 Leinveberová Dagmar 03472175 57 5 0 0 0 0 0 40 000

Činnost TS LDance v roce 

2023 352 000 200 000 31.10.2022 31.12.2023 0 ano 31.12.2023 Tanec 0 0 0 0

25 Maniak aerobik Havířov, z.s. 22713778 123 22 3 8 156 880 000 880 000 880 000 Činnost v roce 2023 2 500 000 890 000 0 0 0 03.10.2022 31.12.2023

Sportovní aerobik, 

gymnastika 890 000 0 0 0

26

Městský Fotbalový Klub Havířov, 

z.s. 27008240 163 38 17 19 237 3 300 000 3 300 000

3 300 000 

činnost       

140 000 

projekt Činnost v roce 2023 6 600 000 5 000 000 1 800 000 100 000 100 000 30.10.2022 31.12.2023 Fotbal

Projednání 

žádosti 

odloženo na 

příští jednání 

ZMH. 1 100 000 100 000 100 000

27 Orel jednota Havířov 65468392 13 18 13 32 76 60 000 60 000 50 000 Činnost v roce 2023 112 600 60 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023

Florbal, plavání 

rodičů s dětmi, SPV 60 000 0 0 0

28 Orientační běh Havířov, z.s. 44938403 7 3 8 42 60 20 000 30 000 30 000 Činnost v roce 2023 253 000 30 000 0 0 0 24.10.2022 31.12.2023 Orientační běh 30 000 0 0 0

29 Parahokej Havířov z.s. 22678760 0 0 0 34 34 150 000 250 000 270 000 Činnost v roce 2023 850 000 400 000 0 0 0 21.10.2022 31.12.2023 Parahokej 270 000 0 0 0

30 Plavecký klub Havířov z.s. 02687950 112 14 7 19 152 670 000 670 000 670 000 Činnost v roce 2023 1 300 000 670 000 0 0 0 24.10.2022 31.12.2023 Plavání 670 000 0 0 0

31 První softtenisový klub Havířov, z.s. 22867945 30 20 14 40 104 120 000 120 000 120 000 Činnost v roce 2023 600 000 150 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Softtenis 120 000 0 0 0

32 Racketlonový klub Havířov, z.s. 09635611 45 25 15 20 105 x 20 000 35 000 Činnost v roce 2023 550 000 60 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Racketlon 60 000 0 0 0

33 regioRUN 01327097 0 0 0 0 5 20 000 30 000 40 000

PRVNÍ HAVÍŘOVSKÝ 

MARATON 2023 160 000 80 000 0 0 0 31.10.2022 31.05.2023 Běh 40 000 0 0 0

34 regioRUN 01327097 0 0 0 0 5 20 000 30 000 50 000 KOPEČKOVA 2023 140 000 70 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Běh 50 000 0 0 0

Sportovní oblast 2023, 1. kolo 2
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35

Rugby Club Havířov, zapsaný 

spolek 66182697 74 22 26 46 168 550 000 580 000 650 000

Činnost v roce 2023 

a realizace ME Conference I 

North můžů Česko vs 

Lucembursko 2 280 000 1 600 000 0 0 0 12.10.2022 31.12.2023 Rugby 700 000 0 0 0

36

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Havířov Město  65468104 18 12 11 47 88 193 000 190 000 180 000

Činnost v roce 2023 

a Halová pohárová soutěž 

o neoficiální Mistrovství 

Čech, Moravy, Slezska 

a Polska 342 600 300 000 0 0 0 24.10.2022 31.12.2023 Požární sport 200 000 0 0 0

37 SK Kick Wolf Team, z.s. 22709258 30 64 30 30 154 180 000 200 000 200 000 Činnost v roce 2023 455 000 240 000 0 0 0 17.10.2022 31.12.2023 Kick box 240 000 0 0 0

38 SK LUNA Fitness Havířov z.s. 05489636 25 3 4 6 38 60 000 60 000 60 000 Činnost v roce 2023 170 000 110 000 0 0 0 19.10.2022 31.12.2023 Kulturistika a fitness 60 000 0 0 0

39 SKATE KLUB Havířov z.s. 06565786 186 38 18 33 275 100 000 120 000 120 000 Činnost v roce 2023 660 000 350 000 0 0 0 26.10.2022 31.12.2023 Skateboarding 120 000 0 0 0

40 Ski club Paulát Havířov, z.s. 64628914 25 6 6 13 50 180 000 180 000 180 000 Činnost v roce 2023 2 300 000 290 000 0 0 0 14.10.2022 31.12.2023 Alpské lyžování 100 000 0 0 0

41

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, 

z.s. 01282328 60 0 1 18 79 120 000 130 000 150 000 Činnost v roce 2023 575 000 180 000 0 0 0 24.10.2022 31.12.2023 Alpské lyžování 150 000 0 0 0

42 SPMP ČR pobočný spolek Haviřov 70984964 2 0 2 81 85 12 000 12 000 12 000

Meziměstský turnaj 

ve stolním tenise pro 

mentálně hendikepované o 

pohár primátora města 

Havířova - IX. ročník 24 000 12 000 0 0 0 27.10.2022 30.11.2023

Stolní tenis 

handicapovaných 12 000 0 0 0

43 Spolek H10 05991447 0 0 0 3 3 130 000 130 000 130 000 Havířovská desítka 2023 1 000 000 230 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Běh 170 000 0 0 0

44

Sportovní gymnastika T. Havířov 

z.s. 01629751 35 5 0 0 40 140 000 150 000 150 000 Činnost v roce 2023 450 000 250 000 0 0 0 27.10.2022 31.12.2023 Sportovní gymnastika 150 000 0 0 0

45 "Sportovní-klub.cz" 22815783 2 3 5 31 41 0 0 0 Činnost v roce 2023 300 000 30 000 0 0 0 26.10.2022 31.12.2023

Sportovní, vzdělávací 

a ekologická činnost. 

Zážitkové kurzy první 

pomoci, lyžování, 

vodní turistika, rafting 

a jiné. 0 0 0 0

46

Sportovní klub karate Budo Havířov, 

z.s. 01355279 131 7 4 8 150 50 000 150 000 200 000 Činnost v roce 2023 1 080 000 480 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Karate 200 000 0 0 0

47 Sportovní Klub Lapačka, z.s. 66740011 12 8 7 67 94 20 000 23 000 23 000 Činnost v roce 2023 100 000 28 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Lukostřelba 25 000 0 0 0

Sportovní oblast 2023, 1. kolo 3
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48

Sportovní klub moderní gymnastiky 

Havířov z.s. 26595109 45 1 1 13 60 240 000

250 000   

50 000 250 000 Činnost v roce 2023 640 000 320 000 0 0 0 26.10.2022 31.12.2023 Moderní gymnastika 250 000 0 0 0

49

Sportovní klub stolního tenisu 

Havířov, z.s. 18055991 57 17 19 96 189 1 600 000 1 600 000

1 700 000 

činnost         

70 000 

projekt

Činnost v roce 2023 a 

pořádání mezinárodního 

turnaje mládeže Satellite, 

MČR mládeže, MČR mužů 

a žen 7 600 000 1 800 000 900 000 0 0 27.10.2022 31.12.2023 Stolní tenis 1 800 000 900 000 0 0

50

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, 

spolek 63025582 0 0 1 14 15 10 000 10 000 10 000 Činnost v roce 2023 232 000 20 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Stolní tenis vozíčkárů 10 000 0 0 0

51

Sportovní klub vzpírání Baník 

Havířov z.s. 14614260 37 36 40 61 174 850 000 850 000 850 000 Činnost v roce 2023 2 430 000 1 150 000 150 000 0 0 26.10.2022 31.12.2023 Vzpírání 900 000 150 000 0 0

52 SYNCHRO CLUB HAVÍŘOV, z.s. 14235218 45 0 0 7 52 x x x Činnost v roce 2023 521 000 200 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023

Synchronizované 

plavání 20 000 0 0 0

53

TAEKWONDO W.T.F. Havířov 

z.s. 06708862 55 5 1 4 65 35 000 35 000 35 000 Činnost v roce 2023 200 000 100 000 0 0 0 17.10.2022 31.12.2023 Taekwondo 40 000 0 0 0

54

Taneční skupina LIMIT DANCE 

CORPORATION Havířov, z.s. 26987899 152 10 1 24 187 250 000 260 000 270 000 Činnost v roce 2023 1 755 000 350 000 0 0 0 25.10.2022 31.12.2023 Taneční sport 270 000 0 0 0

55

Taneční škola Horizonty Havířov, 

z.s. 22844201 178 16 8 2 204 300 000 310 000 340 000 Činnost v roce 2023 3 150 000 500 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Taneční sport 340 000 0 0 0

56 Team LightBIKE z.s. 02204916 18 3 1 27 49 50 000 60 000 70 000 Činnost v roce 2023 405 000 160 000 0 0 0 26.10.2022 31.12.2023

Trailový běh, běh, 

horská a silniční 

cyklistika, triatlon 70 000 0 0 0

57

Tělovýchovná jednota Start Havířov, 

zapsaný spolek 62331345 101 25 4 8 138 650 000 660 000

670 000  

činoost          

50 000 

projekt

Činnost oddílu basketbalu 

v roce 2023 2 000 000 810 000 0 0 0 17.10.2022 31.12.2023 Basketbal 670 000 0 0 0

58

Tělovýchovná jednota Start Havířov, 

zapsaný spolek 62331345 343 40 35 39 457

TJ Start 

400 000 

Atletický 

klub           900 000 1 100 000

Činnost oddílu atletiky v 

roce 2023 2 685 000 1 500 000 0 0 0 17.10.2022 31.12.2023 Atletika 1 100 000 0 0 0

59 Tenisový klub Havířov, z.s. 60337443 105 10 8 19 142 900 000 920 000 920 000 Činnost v roce 2023 2 500 000 950 000 0 0 0 11.10.2022 31.12.2023 Tenis 950 000 0 0 0

60 Tenisový klub Tenet, z.s. 22820591 60 19 11 35 125 190 000 190 000 190 000 Činnost v roce 2023 650 000 190 000 0 5 000 5 000 31.10.2022 31.12.2023 Tenis 190 000 0 5 000 5 000

61 Tennis Hill Havířov z.s. 22767428 98 56 0 0 154 520 000 530 000 530 000

Činnost v roce 2023 

a realizace turnaje 

"O pohár primátora města 

Havířova" 5 500 000 630 000 120 000 20 000 10 000 26.10.2022 31.12.2023 Tenis 550 000 120 000 20 000 10 000

62 TJ Baník Havířov z.s. 00533441 3 0 2 145 150 120 000 120 000 120 000 Činnost v roce 2023 500 000 150 000 0 0 10 000 25.10.2022 31.12.2023

Badminton, bowling, 

SPV, cyklistika, šachy 80 000 0 0 0

Sportovní oblast 2023, 1. kolo 4
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Členská základna 

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2020

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 
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doručení 

žádosti 

na rok 2023

63 TJ Baník Karviná, z.s. 00533190 66 0 0 6 72 x 0 0

Činnost havířovského 

lezeckého  oddílu 

v roce 2023 528 800 180 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Sportovní lezení 0 0 0 0

64 TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s. 45239134 61 59 40 50 210 220 000 220 000 220 000 Činnost v roce 2023 1 200 000 450 000 300 000 0 0 24.10.2022 31.12.2023 Fotbal 220 000 110 000 0 0

65 TJ Slovan Havířov, z.s.  45239070 521 172 146 126 965

1 200 000 

činnost 

300 000 

projekty 1 300 000 1 260 000 Činnost v roce 2023 4 900 000 1 635 000 0 0 0 20.10.2022 31.12.2023

Fotbal, florbal, 

házená, ASPV, šachy 1 300 000 0 0 0

66 TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. 26988861 32 34 8 16 90 80 000 90 000 90 000 Činnost v roce 2023 240 000 140 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Taneční sport 90 000 0 0 0

67 TOP Mažoretky Dixi z.s. 04202104 16 6 3 1 26 50 000 50 000 50 000 Činnost v roce 2023 300 000 150 000 0 0 0 27.10.2022 31.12.2023 Mažoretkový sport 50 000 0 0 0

68 Torpedo Havířov, z. s. 64630455 126 64 50 84 324 850 000 900 000 800 000 Činnost v roce 2023 3 270 000 1 200 000 20 000 50 000 30 000 31.10.2022 31.12.2023 Florbal 800 000 20 000 50 000 30 000

69 Victory Havířov z.s. 22898051 32 20 0 0 52 40 000 50 000 50 000 Činnost v roce 2023 256 000 131 000 0 0 0 31.10.2022 31.12.2023 Taneční sport 50 000 0 0 0

70

Vodní lyžování a wakeboarding 

Havířov z.s. 64628663 15 9 8 47 79

185 000 

činnost     

45 000 

projekt

200 000  

80 000 

projekt

200 000 

činnost         

40 000 

projekt Činnost v roce 2023 950 000 550 000 0 0 0 14.10.2022 31.12.2023

Vodní lyžování a 

wakeboarding 200 000 0 0 0

71

Volejbalová akademie mládeže 

Havířov, z.s. 04319478 37 21 2 5 65 400 000

430000      

25 000 

projekt

430 000 

činnost         

40 000 

projekt Činnost v roce 2023 782 000 530 000 0 0 0 10.10.2022 31.12.2023 Volejbal 500 000 0 0 0

72 Voltiž Duha z.s. 22755179 15 2 0 2 19 70 000 80 000 80 000 Činnost v roce 2023 298 600 80 000 0 0 0 19.10.2022 31.12.2023

Voltižní a paravoltižní 

sport - gymnastika 

tanec na koni 80 000 0 0 0

113 372 450 48 911 000 33 362 000

Vysvětlivky: 

33 362 000

36 680 000

3 318 000

/v Kč/

Zůstatek prostředků pro sportovní oblast bez kroužků a HLSŠ  pro 2. dotační kolo  celkem   

CELKEM

sloupec "Dotace v r. 2020, 2021, 2022 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost Schválený objem pro sportovní oblast bez kroužků a HLSŠ 

Návrhy dotací pro sportovní oblast bez kroužků a HLSŠ  v 1. dotačním kole celkem

Sportovní oblast 2023, 1. kolo 5
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SPORTOVNÍ OBLAST 2023 - HAVÍŘOVSKÁ LIGA SŠ 
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1

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Florbal dívek 5 000 5 000 26.10.2022 31.12.2023

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 5 000

2

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 0 0 0 0 0 2 000 x 3 000 Odbíjená chlapci 3 000 3 000 24.10.2022 31.12.2023

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 3 000

3

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 0 0 0 0 0 19 000 19 000 19 000

Kopaná chlapci, silový víceboj 

chlapců a dívek 13 000 13 000 24.10.2022 31.12.2023

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 13 000

4

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 0 200 0 0 0 16 000 16 000 16 000

Futsal dívek, volejbal dívek, 

veslování dívek na trenažeru, 

veslování chlapců na trenažeru 28 000 16 000 06.10.2022 31.12.2023

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 16 000

5

Střední škola polytechnická, Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace 13644289 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000

Stolní tenis, volejbal smíšených 

družstev 10 000 10 000 25.10.2022 31.12.2023

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 10 000

6

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 0 0 0 0 0 9 000 10 000 10 000 Florbal chlapců, házená chlapců 10 000 10 000 26.10.2022 31.12.2023

Pořádání soutěží v rámci celoroční 

soutěže Havířovské ligy středních škol - 

městská kola 10 000

69 000 57 000 57 000

Vysvětlivky: 

sloupec "Dotace v r.  2019, 2020, 2021 v Kč"  x = v tomto roce nebyl podán projekt/činnost /v Kč/

115 000

57 000

58 000
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Název organizace

Datum 

doručení 

žádosti na rok 

2023

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Dotace 2020

v Kč
IČO     

Členská základna 

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost  

v roce 2023 

v Kč

Dotace 2022

v Kč

CELKEM 

Dotace 2021

v Kč
Popis projektu / Specifikace činnosti

Návrh RMH

dne 

13.2.2023 

v Kč

Schválený objem pro sportovní oblast - Havířovskou 

ligu SŠ celkem 

Návrhy dotací pro sportovní oblast - HLSŠ v 1. 

dotačním kole celkem

Zůstatek prostředků ve sportovní oblasti HLSŠ pro 

2. dotační kolo celkem 

Sportovní oblast, HLSŠ, 1. kolo



Příloha č. 7c

SPORTOVNÍ OBLAST 2023 - SPORTOVNÍ KROUŽKY NA SŠ
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1

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 0 0 0 0 0 15 000 15 000 23 000

Volejbal,  sportovní hry, deskové 

hry 15 000 15 000 26.10.2022 31.12.2023 Sportovní kroužky 15 000

2

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 0 340 0 0 340 0 20 000 20 000 Netradiční sportovní hry II 40 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023

Cílem je nákup pomůcek pro realizaci 

netradičních her, ke zvýšení motivace 

studentů k pohybovým aktivitám a zvýšení 

atraktivity hodin tělesné výchovy. 40 000

3

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 0 0 0 0 0 32 000 35 000 23 000

Sportovní bridž, basketbal, fotbal, 

badminton, sportovní kroužek 52 000 52 000 26.10.2022 31.12.2023 Sportovní kroužky 52 000

4

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 0 0 0 0 0 83 200 85 800 79 500

Kondiční posilování, rozvoj 

silových schopností 90 000 90 000 24.10.2022 31.12.2023 Sportovní kroužky 30 000

5

Střední škola a Základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 0 0 0 0 0 52 000 52 000 42 000

Posilování, sálová kopaná, 

florbal, stolní tenis, sportovní 

turistika 42 000 42 000 13.10.2022 31.12.2023 Sportovní kroužky 42 000

6

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 0 50 0 0 0 15 000 15 000 15 000 Fitness, sportovní hry 40 000 30 000 06.10.2022 31.12.2023 Sportovní kroužky 30 000

7

Střední škola polytechnická, 

Havířov-Šumbark, příspěvková 

organizace 13644289 0 0 0 0 0 23 100 18 000 17 400

Posilovací cvičení, sportovní hry - 

volejbal, basketbal, sálová 

kopaná 17 400 17 400 25.10.2022 31.12.2023 Sportovní kroužky 17 400

8

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 0 0 0 0 0 24 000 44 000 44 000

Sportovně branný kroužek, 

Sportovní kroužek 1- basketbal, 

kondiční cvičení, volejbal, 

sportovní kroužek 2 - futsal, 

florbal, kondiční cvičení,                     44 000 44 000 26.10.2022 31.12.2023 Sportovní kroužky 44 000

340 400 330 400 270 400

/v Kč/

330 000

270 400

59 600
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Název organizace IČO     

Členská základna 

Zůstatek prostředků ve sportovní oblasti - sportovní kroužky na SŠ 

celkem 

Dotace 

2020

v Kč

CELKEM

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost  

v roce 2023 

v Kč

Dotace 

2021

v Kč

Dotace 

2022

v Kč

Schválený objem pro sportovní oblast - sportovní kroužky na SŠ 

celkem 

Návrhy dotací pro sportovní oblast - sportovní kroužky na SŠ celkem

Návrh RMH

dne 

13.2.2023 

v Kč

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2023

Popis projektu / Specifikace činnosti

Sportovní oblast, sportovní kroužky na SŠ, 1. kolo



Příloha č. 8

DATABÁZE ŽÁDOSTÍ 2023 - 1. KOLO
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1 1. SFK Havířov, z.s. 03751171 155 35 5 25 220

290 000 

činnost   

50 000 

projekt 300 000 300 000 Činnost v roce 2023 2 290 000 750 000 31.10.2022 31.12.2023 300 000 7a/Sportovní

2

10. přední hlídka Royal Rangers 

Havířov 69206180 x x x x x 20 000 20 000 33 000

Činnost pobočného spolku 

v roce 2023 130 000 45 000 24.10.2022 31.12.2023 30 000 3a/Školská

3 ADAM - autistické děti a my, z.s. 22867368 118 13 138 0 269

60 000 

(projekt 

Terapie 

pro děti 

s autismem) 100 000 100 000 Činnost v roce 2023 800 000 300 000 18.10.2022 31.12.2023 200 000 1b/Sociální S

4 ADD lead, z.s. 03531244 30 7 2 1 40 60 000 70 000 50 000 Činnost v roce 2023 1 200 000 75 000 29.10.2022 31.12.2023 20 000 7a/Sportovní

5  ADRA, o.p.s. 61388122 0 0 0 0 0 300 000 300 000 333 000

Podpora dobrovolnictví ADRA 

na území města Havířova 2023 2 053 196 350 000 24.10.2022 31.12.2023 350 000 1b/Sociální S

6 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 x x x x x x x x

Poskytování služeb domova 

se zvláštním režimem ve Frýdku-

Místku občanům města Havířova 

v roce 2023 43 324 210 40 000 25.10.2022 31.12.2023 5 000 1a/Sociální  RS

7 ALZHEIMER HOME z.ú. 03593207 x x x x x x x 10 000

Poskytování služeb domova 

se zvláštním režimem 

v Jablunkově občanům města 

Havířova v roce 2023 35 287 087 40 000 27.10.2022 31.12.2023 15 000 1a/Sociální  RS

8 Amatérský spolek rybářů 06646972 x x x x x 8 000 8 000 8 000

Činnost spolku 

v roce 2023 130 000 130 000 19.10.2022 31.12.2023 8 000

6c/Životní 

prostředí

9 Amatérský spolek rybářů 06646972 17 7 6 20 50 10 000 10 000 10 000

Dětské rybářské závody v roce 

2023 35 000 35 000 19.10.2022 31.12.2023 10 000 7a/Sportovní

10

Andělé Stromu života 

p. s.

	

03632661 x x x x x 90 000 100 000 130 000

Spolufinancování provozu 

pobočky MHSŽ v Havířově 5 620 000 170 000 14.10.2022 31.12.2023 143 000 6b/Zdravotnictví

11 APROPO z. s. 69206244 0 0 2 70 72 20 000 25 000 25 000

Celoroční podpora zdraví občanů 

s tělesným postižením v roce 

2023 239 000 91 500 17.10.2022 31.12.2023 27 500 1b/Sociální S

12

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x x x 1 500 000

Činnost azylového domu 

pro muže Havířov v roce 2023 8 865 025 1 500 000 25.10.2022 31.12.2023 1 500 000 1a/Sociální  RS

13

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x x x 1 500 000

Činnost azylového domu 

pro rodiny Havířov v roce 2023 10 861 162 1 500 000 25.10.2022 31.12.2023 1 500 000 1a/Sociální  RS

14

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 150 000 165 000 165 000

Činnost Domu  pod Svahem 

Havířov v roce 2023 7 936 644 198 000 25.10.2022 31.12.2023 165 000 1a/Sociální  RS
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15

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 80 000 88 000 241 250

Činnost nízkoprahového zařízení 

pro děti a mládež Havířov v roce 

2023 2 967 592 400 000 25.10.2022 31.12.2023 241 250 1a/Sociální  RS

16

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 300 000 382 000 300 000

Činnost noclehárny pro muže 

Havířov v roce 2023 3 233 091 360 000 25.10.2022 31.12.2023 300 000 1a/Sociální  RS

17

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 30 000 40 000 10 000

Poskytování služeb domova 

se zvláštním režimem v Domově 

Přístav Ostrava - Zukalova 

občanům města Havířova v roce 

2023 22 505 021 70 000 25.10.2022 31.12.2023 5 000 1a/Sociální  RS

18

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 40 000 50 000 40 000

Poskytování služeb domova 

se zvláštním režimem v Domově 

Přístav Ostrava-Kunčičky 

občanům města Havířova v roce 

2023 58 064 748 560 000 25.10.2022 31.12.2023 40 000 1a/Sociální  RS

19

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 420 500 460 000 460 000

Činnost prevence bezdomovectví 

v Havířově v roce 2023 2 943 000 552 000 25.10.2022 31.12.2023 460 000 1a/Sociální  RS

20

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 26 000 26 000 26 000

Činnost sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory a OZP 

v Havířově v roce 2023 2 072 572 76 000 25.10.2022 31.12.2023 26 000 1a/Sociální  RS

21

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 80 000 85 000 85 000

Činnost terénního programu 

Havířov v roce 2023 674 000 102 000 25.10.2022 31.12.2023 85 000 1a/Sociální  RS

22

Armáda spásy v České republice, z. 

s. 40613411 x x x x x 150 000 165 000 150 000

Činnost Vyhlídky Havířov v roce 

2023 3 641 000 180 000 25.10.2022 31.12.2023 150 000 1a/Sociální  RS

23 Badmintonový klub Havířov z.s. 09232460 6 7 8 23 44 x

20 000 

projekt 30 000 Činnost v roce 2023 120 000 50 000 19.10.2022 31.12.2023 30 000 7a/Sportovní

24 xxxxx občan x x x x x x x x

Zábavné léto v Malé Jamajce 

v roce 2023 200 000 100 000 31.10.2022 31.10.2023 5 000 2/Kulturní

25 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 x x x x x 25 000 25 000 20 000

Poskytování služeb domova pro 

osoby se zdravotním postižením 

občanům města Havířova v roce 

2023 79 546 000 30 000 27.10.2022 31.12.2023 20 000 1a/Sociální  RS

26 Billiard Club Havířov, z.s. 64630234 0 1 3 40 44 30 000 40 000 40 000 Činnost v roce 2023 440 000 110 000 31.10.2022 31.12.2023 40 000 7a/Sportovní

27 BK Havířov z.s. 22898450 70 12 9 4 95 1 100 000 1 100 000 900 000 Činnost v roce 2023 1 890 000 1 100 000 26.10.2022 31.12.2023 800 000 7a/Sportovní

28 BOX Havířov z.s. 05070911 30 21 7 6 64

130 000       

22 000 

projekt

150 000      

28 000 

projekt 150 000 Činnost v roce 2023 445 000 300 000 26.10.2022 31.12.2023 150 000 7a/Sportovní

Databáze všech žádostí, 1. kolo 2
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29 Bridžový spolek Havířov 26585995 26 6 14 30 76 50 000 50 000 50 000 Činnost v roce 2023 300  000 60 000 26.10.2022 31.12.2023 60 000 7a/Sportovní

30

Centrum Dominika Kokory, 

příspěvková organizace 61985929 x x x x x x x 5 000

Poskytování služeb domova pro 

osoby se zdravotním postižením 

občanům města Havířova v roce 

2023 131 316 002 20 000 25.10.2022 31.12.2023 5 000 1a/Sociální  RS

31

Centrum pro rodinu a sociální péči z. 

s. 48804517 x x x x x 5 000 5 000 5 000

Poskytování sociálně aktivizační 

služby BRÁNA občanům města 

Havířova v roce 2023 137 600 27 500 31.10.2022 31.12.2023 5 000 1a/Sociální  RS

32

Centrum pro rodinu a sociální péči z. 

s. 48804517 x x x x x 5 000 10 000 5 000

Poskytování odlehčovací služby 

RESPIT občanům města 

Havířova v roce 2023 127 000 25 410 31.10.2022 31.12.2023 5 000 1a/Sociální  RS

33

Centrum pro rodinu a sociální péči z. 

s. 48804517 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Poskytování služeb osobní 

asistence OASA občanům města 

Havířova v roce 2023 1 820 900 365 000 31.10.2022 31.12.2023 10 000 1a/Sociální  RS

34

Centrum služeb pro neslyšící 

a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 x x x x x 50 000 30 000 30 000

Poskytování tlumočnických 

služeb občanům města Havířova 

v roce 2023 5 315 766 50 000 20.10.2022 31.12.2023 30 000 1a/Sociální  RS

35

Centrum sociální pomoci Třinec, 

příspěvková organizace 75055473 x x x x x x x 5 000

Poskytování sociální služby 

azylový dům pro rodiče s dětmi 

občanům města Havířova v roce 

2023 1 511 707 65 000 18.10.2022 31.12.2023 0 1a/Sociální  RS

36 Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. 22736441 x x x x x 100 000 200 000 250 000 IV. Folklorní (ne)fest 1 000 000 400 000 31.10.2022 31.07.2023 250 000 2/Kulturní

37 COAL Events s.r.o. 08972591 x x x x x x x 20 000 COAL Festival 2023 1 000 000 100 000 31.10.2022 31.08.2023 5 000 2/Kulturní

38

Cyklo Tým Havířov TEAM SPORT, 

z. s. 06488994 38 15 22 52 127 30 000 50 000 60 000 Činnost v roce 2023 1 065 000 500 000 31.10.2022 31.12.2023 80 000 7a/Sportovní

39 Česká asociace stolního tenisu, z.s. 00676888 2982 2843 4651 15 913 26 389 x 100 000 300 000

Mistrovství České republiky 

mužů a žen 500 000 20 000 31.10.2022 31.05.2023 20 000 7a/Sportovní

40

Česká republika - Hasičský 

záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje 70884561 x x x x x 500 000 500 000 500 000

Vybudování workoutového hřiště 

pro fyzickou přípravu v areálu 

hasičské stanice Havířov 

- investiční dotace 500 000 500 000 26.10.2022 31.12.2023 500 000

6a/Integr. 

záchranný systém

41

Česká tábornická unie - T.K. Placatý 

kámen Havířov, p.s. 69603324 x x x x x 50 000 40 000 50 000

Obnova táborového vybavení TZ 

Liptál v roce 2023 100 000 50 000 20.10.2022 31.12.2023 40 000 3a/Školská

42

Česká tábornická unie - T.K. Placatý 

kámen Havířov, p.s. 69603324 x x x x x 50 000 30 000 50 000 Činnost klubu v roce 2023 100 000 50 000 20.10.2022 31.12.2023 40 000 3a/Školská

Databáze všech žádostí, 1. kolo 3
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43 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Poskytování sociálně 

aktivizačních služeb pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory 

občanům města Havířova v roce 

2023 1 029 480 18 000 30.10.2022 31.12.2023 10 000 1a/Sociální  RS

44 Česká unie neslyšících, z.ú. 00675547 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Poskytování tlumočnických 

služeb v Moravskoslezském kraji 

v roce 2023 1 995 150 18 000 30.10.2022 31.12.2023 10 000 1a/Sociální  RS

45

České centrum signálních zvířat, 

z. s. 06006205 x x x x x x x x

- Testování vzorků karcinomu 

prostaty ve spolupráci s 

havířovskou nemocnicí - 450 000 100 000 11.10.2022 31.12.2023 5 000 6b/Zdravotnictví

46

Českomoravská myslivecká jednota, 

z.s. 

- okresní myslivecký spolek Karviná 67777252 x x x x x 20 000 15 000 8 000 Zlatá srnčí trofej 2023 47 000 31 000 13.10.2022 30.06.2023 10 000

6c/Životní 

prostředí

47

Československá obec legionářská, z. 

s. 45247455 x x x x x x 30 000 30 000

Branný závod 4členných 

smíšených družstev v roce 2023 210 000 90 000 11.10.2022 31.05.2023 30 000 3a/Školská

48

Český kynologický svaz ZKO 

Havířov - Bludovice - 038 63024985 0 0 0 18 18 30 000 35 000 35 000 Činnost v roce 2023 200 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023 35 000 7a/Sportovní

49

Český rybářský svaz, z. s., místní 

organizace Lučina 18050328 x x x x x 30 000 30 000 45 000

Činnost kroužku dětí a mládeže v 

roce 2023 185 500 45 000 24.10.2022 31.12.2023 30 000 3a/Školská

50 Český svaz bojovníků za svobodu 00442755 x x x x x 10 000 10 000 10 000

Činnost ZO ČSBS Havířov a 

práce s mládeží v roce 2023 15 000 10 000 24.10.2022 31.12.2023 10 000 3a/Školská

51

Dětský domov a Školní jídelna, 

Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, 

příspěvková organizace 48004774 x x x x x 37 000 42 000 50 000 Šťastné léto 60 000 60 000 31.10.2022 31.08.2023 44 000

5/Prevence 

kriminality

52

Diakonie ČCE - středisko Západní 

Čechy 45331154 x x x x x x 5 000 5 000

Poskytování služby chráněné 

bydlení Můj 1+0 pro osoby 

s postižením občanům města 

Havířova v roce 2023 4 982 000 22 000 27.10.2022 31.12.2023 5 000 1a/Sociální  RS

53 Dík Roman 42081823 x x x x x x x x

Hudební koncerty v Beskyd 

Havířov 2023 500 000 250 000 26.10.2022 31.12.2023 10 000 2/Kulturní

54 Divadelní spolek BUKOS, z.s. 67341136 x x x x x 20 000 20 000 30 000 Letní tábor 2023 170 000 30 000 31.10.2022 31.08.2022 25 000 3a/Školská

55 Domov Alzheimer Darkov z.ú. 02496470 x x x x x projekt 5 000 projekt 5 000 5 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2023 71 862 000 63 000 21.10.2022 31.12.2023 63 000 1a/Sociální  RS

56

Domov Březiny, příspěvková 

organizace 00847348 x x x x x 10 000 12 000 5 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2023 23 068 000 30 000

01.11.2022 

DS,                

ale odešlo 

31.10.2022 31.12.2023 18 000 1a/Sociální  RS

Databáze všech žádostí, 1. kolo 4
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57

Domov Březiny, příspěvková 

organizace 00847348 x x x x x 80 000 60 000 50 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2023 57 332 000 100 000

01.11.2022 

DS,                

ale odešlo 

31.10.2022 31.12.2023 40 000 1a/Sociální  RS

58

Domov Vesna, příspěvková 

organizace 75154391 x x x x x 40 000 40 000 27 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Domově Vesna 

občanům města Havířova v roce 

2023 74 758 000 50 000 31.10.2022 31.12.2023 34 000 1a/Sociální  RS

59 DUHA senior s.r.o. 09233458 x x x x x x x 56 000

Poskytování pečovatelské služby 

občanům města Havířova v roce 

2023 1 650 000 150 000 31.10.2022 31.12.2023 100 000 1a/Sociální  RS

60 xxxxx občan x x x x x x x 10 000

Výstava Němí svědci hornické 

činnosti na Karvinsku ve 

fotografiích 15 000 15 000 11.10.2022 31.10.2022 10 000 2/Kulturní

61 DZR Pohoda, z. ú. 07174357 x x x 46 46 15 000 x 20 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2023 18 615 000 20 000 24.10.2022 31.12.2023 20 000 1a/Sociální  RS

62 xxxxx

výkonný 

umělec x x x x x 25 000 25 000 15 000

Podzimní koncert plný šlágrů v 

roce 2023 60 000 40 000 26.10.2022 30.11.2023 5 000 2/Kulturní

63

EUROTEAM CZECH REPUBLIC, 

z.s. 07258771 x x x x x 5 000 10 000 10 000 Činnost spolku v roce 2023 500 000 30 000 31.10.2022 31.12.2023 10 000 3a/Školská

64 FK Gascontrol Havířov, z.s.  45215626 152 20 23 69 264 350 000 350 000 350 000 Činnost v roce 2023 2 470 000 1 500 000 14.10.2022 31.12.2023 350 000 7a/Sportovní

65 Fotoklub Havířov, z.s. 08239100 x x x x x 15 000 10 000 x

21. ročník soutěže 

Moravskoslezského mapového 

okruhu 42 400 20 000 26.10.2022 31.08.2023 10 000 2/Kulturní

66 GARAY GYM Slávie Havířov, z.s. 05177278 9 35 30 29 103 30 000 50 000 130 000 Činnost v roce 2023 1 200 000 740 000 31.10.2022 31.12.2023 180 000 7a/Sportovní

67 Gymnastika M&E Havířov, z.s. 02121239 71 2 0 11 84 100 000 100 000 100 000 Činnost v roce 2023 686 000 380 000 31.10.2022 31.12.2023 100 000 7a/Sportovní

68

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 50 000 50 000 75 000

Medicinální chemie, mladí 

debrujáři, informatika - 

programování, malý informatik, 

pěvecký sbor, francouzština 50 000 50 000 26.10.2022 31.12.2023 50 000

3b/Školská 

kroužky

69

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 Florbal dívek 5 000 5 000 26.10.2022 31.12.2023 5 000

7b/Havířovská liga 

SŠ

70

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 0 0 0 0 0 15 000 15 000 23 000

Volejbal,  sportovní hry, deskové 

hry 15 000 15 000 26.10.2022 31.12.2023 15 000

7c/Sportovní 

kroužky

Databáze všech žádostí, 1. kolo 5
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71

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x 30 000 40 000 38 000

Debatování, cirkulárka, čtenářský 

klub, debrujáři, hudební kroužek, 

deskové hry, čínština, angličtina 22 000 20 000 26.10.2022 31.12.2023 20 000

3b/Školská 

kroužky

72

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 0 0 0 0 0 32 000 35 000 23 000

Sportovní bridž, basketbal, 

fotbal, badminton, sportovní 

kroužek 52 000 52 000 26.10.2022 31.12.2023 52 000

7c/Sportovní 

kroužky

73

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 10 000 10 000 10 000 Projekt Gymkom 2023 12 000 12 000 26.10.2022 31.12.2023 12 000 3a/Školská

74

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 9 000 9 000 10 000

Debrujáří - Malí komeňáci v roce 

2023 10 000 10 000 26.10.2022 31.12.2023 10 000 3a/Školská

75

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 8 000 8 000 8 000

Seminář z chemie k chemické 

olympiádě pro žáky ZŠ Havířova 

v roce 2023 8 000 8 000 26.10.2022 31.12.2023 8 000 3a/Školská

76

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 4 000 2 000 5 000

Vydávání studentského časopisu 

KOMÁR 

v roce 2023 10 000 10 000 26.10.2022 31.12.2023 5 000 3a/Školská

77

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 2 000 2 000 2 000

Soutěž v řešení SUDOKU v roce 

2023 4 000 4 000 26.10.2022 31.12.2023 2 000 3a/Školská

78

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 x x x x x 30 000 10 000 25 000

Činnost Pěveckého sboru v roce 

2023 30 000 30 000 31.10.2022 31.12.2023 25 000 3a/Školská

79

Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x x x x Majáles 2023 190 000 190 000 26.10.2022 31.05.2023 150 000 2/Kulturní

80

Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x 21 000 10 000 25 000

Činnost debatního klubu v roce 

2023 20 000 20 000 26.10.2022 31.12.2023 20 000 3a/Školská

81

Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 x x x x x x x x

Návštěva partnerské školy v 

Německu v roce 2023 25 000 25 000 26.10.2022 31.12.2023 20 000

4/Partnerské 

vztahy

82 Handicap Sport Club Moravia z.s. 01260596 4 0 11 55 70 150 000 170 000 170 000

Činnost v roce 2023 

a organizace turnaje Czech 

Boccia Tour Havířov v roce 2023 1 500 000 300 000 26.10.2022 31.12.2023 170 000 7a/Sportovní

83

Havířovsko-karvinský kovo klastr, 

z.s. 04583302 x x x x x 20 000 x 10 000

Zvýšení zájmu dětí, žáků a 

studentů o technické obory v roce 

2023 35 000 21 000 31.10.2022 31.12.2023 10 000 3a/Školská

84 HC AZ Havířov 2010 z.s. 68941994 197 48 14 29 28 4 600 000 7 000 000 7 000 000 Činnost v roce 2023 10 930 000 7 400 000 20.10.2022 31.12.2023 7 400 000 7a/Sportovní

85 HC Havířov 2010 s.r.o. 28627181 0 16 26 16 58 7 000 000 8 000 000 7 700 000 Činnost v roce 2023 16 800 000 8 000 000 24.10.2022 31.12.2023 7 300 000 7a/Sportovní
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86 Hokejbalový klub Havířov, z.s. 09031804 15 10 28 29 82 x x 35 000 Činnost v roce 2023 190 000 45 000 31.10.2022 31.12.2023 40 000 7a/Sportovní

87 Hornická kapela z.s. 02863235 x x x x x 80 000 80 000 80 000 Činnost spolku v roce 2023 500 000 200 000 31.10.2022 31.12.2023 70 000 2/Kulturní

88

Horolezecký oddíl Tatran Havířov, 

z.s. 22676465 10 0 50 0 60 30 000 30 000 Útěk v řetězech - 14. ročník 336 000 110 000 26.10.2022 31.12.2023 30 000 7a/Sportovní

89 Hospic Frýdek - Místek, p.o. 72046546 x x x x x

50 000 

jiný projekt 30 000 20 000

Činnost hospicu v roce 2023 - 

dofinancování elektrické energie 2 892 000 40 000 06.10.2022 31.12.2023 30 000 6b/Zdravotnictví

90 Hrnčiřík David 68162782 x x x x x 40 000 x 30 000

Pořádání hudebních produkcí a 

koncertů elektronické hudby a 

jiných v roce 2023 439 000 100 000 31.10.2022 31.12.2023 20 000 2/Kulturní

91 Hudba nezná hranice Havířov, z.s. 07501706 x x x x x 30 000 235 000 265 000

Všestranná podpora kulturně 

nadaných dětí v roce 2023 1 000 000 450 000 26.10.2022 31.12.2023 450 000 2/Kulturní

92 Hudba nezná hranice Havířov, z.s. 07501706 x x x x x x 60 000 60 000

Mezinárodní soustředění 

hudebníků z Havířova a jeho 

partnerských měst 225 000 60 000 26.10.2022 31.12.2023 20 000

4/Partnerské 

vztahy

93 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 0 x x

Poskytování služby osobní 

(Charitní) asistence občanům 

města Havířova v roce 2023 11 004 520 61 100

01.11.2022 

poštou 

31.10.2022 31.12.2023 1 000 1a/Sociální  RS

94 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 0 x 2 000

Poskytování Charitní 

pečovatelské služby občanům 

města Havířova v roce 2023 15 171 880 11 900

01.11.2022 

poštou 

31.10.2022 31.12.2023 2 000 1a/Sociální  RS

95 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 20 000 15 000 15 000

Činnost Charitního centra 

pro seniory v Havířově v roce 

2022 4 885 000 147 400

01.11.2022 

poštou 

31.10.2022 31.12.2023 14 000 1a/Sociální  RS

96 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x x x 4 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Charitním domě 

pokojného stáří občanům města 

Havířova v roce 2023 27 050 130 35 200

01.11.2022 

poštou 

31.10.2022 31.12.2023 0 1a/Sociální  RS

97 Charita Český Těšín 60337842 x x x x x 10 000 10 000 24 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Charitním domě pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2023 48 145 900 225 000

01.11.2022 

poštou 

31.10.2022 31.12.2023 10 000 1a/Sociální  RS

98 xxxxx občan x x x x x x 30 000 20 000 Bludovické slavnosti 2023 80 000 50 000 26.10.2022 30.11.2023 20 000 2/Kulturní

99

INNA z.s. Havířov onkologická 

organizace 22858644 0 0 0 0 0 20 000 35 000 35 000 Činnost spolku v roce 2023 92 700 40 700 24.10.2022 31.12.2023 38 500 1b/Sociální S

100 Institut vzdělávání a rozvoje, z. s. 08209006 x x x x x x x x

Přírodovědný a ekologický 

kroužek pro děti v roce 2023 15 000 11 500 27.10.2022 31.12.2023 5 000 3a/Školská

101

JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV 

s.r.o. 07289049 x x x x x 120 000 200 000 0

Kulturní činnost Jazz clubu v 

roce 2023 850 000 350 000 31.10.2022 31.12.2023 0 2/Kulturní

102 Jež Rostislav 68896387 x x x x x 120 000 190 000 190 000

Hudební koncerty ve Stolárně 

2023 745 000 330 000 31.10.2022 31.12.2023 230 000 2/Kulturní

Databáze všech žádostí, 1. kolo 7
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103 JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. 66182760 142 68 2 9 221 30 000 480 000 500 000

Činnost v roce 2023 

a realizace 8. ročníku Memoriálu 

Alexandra Jurečky 1 580 000 650 000 17.10.2022 31.12.2023 550 000 7a/Sportovní

104

Junák - český skaut, středisko 

Havířov, z. s. 18055958 x x x x x 80 000 80 000 125 000

Nebuď aut, buď skaut! - 

celoroční činnost v roce 2023 440 000 150 000 26.10.2022 31.12.2023 100 000 3a/Školská

105

Junák - český skaut, středisko 

Havířov, z. s. 18055958 x x x x x 20 000 20 000 30 000 Za dobrodružstvím na tábor 145 000 35 000 26.10.2022 31.08.2023 25 000

5/Prevence 

kriminality

106 KAFIRA o.p.s. 26588773 x x x x x 20 000 10 000 10 000

Poskytování služeb sociální 

rehabilitace občanům města 

Havířova v roce 2023 2 846 000 35 000 18.10.2022 31.12.2023 10 000 1a/Sociální  RS

107 Karate Havířov, z.s. 22716408 71 8 5 22 106 280 000 280 000 280 000 Činnost v roce 2023 910 000 310 000 24.10.2022 31.12.2023 300 000 7a/Sportovní

108

Klub branné všestrannosti při Střední 

škole technických oborů, Havířov - 

Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace, z.s. 07095422 x x x x x 20 000 20 000 23 000 Činnost spolku v roce 2023 23 000 23 000 31.10.2022 31.12.2023 20 000 3a/Školská

109

Klub přátel hornického muzea 

v Ostravě, z. s. 41033035 x x x x x x x x

Přeshraniční spolupráce 

spřátelených hornických spolků z 

Polska a České republiky 15 300 12 000 31.10.2022 31.12.2023 6 000

4/Partnerské 

vztahy

110

Klub přátel školy, Havířov-

Prostřední Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 400 000 360 000 400 000 MISS RENETA 2023 1 750 000 450 000 05.10.2022 30.11.2023 400 000 2/Kulturní

111

Klub přátel školy, Havířov-

Prostřední Suchá, z.s. 48805416 x x x x x 20 000 20 000 20 000 K-MODE 2023 140 000 40 000 05.10.2022 31.12.2023 20 000 2/Kulturní

112

Klub rodičů a přátel Základní 

umělecké školy Bohuslava Martinů 

Na schodech 1, Havířov

-Město, z.s. 63025124 x x x x x 30 000 50 000

Rozvoj talentovaných žáků - 

soutěžní činnost ZUŠ B. Martinů 

v roce 2023 150 000 70 000 24.10.2022 31.12.2023 30 000 2/Kulturní

113 Klub SPORTU FIT-GYM z.s. 07421613 21 11 40 117 189 100 000 100 000 100 000 Činnost v roce 2023 417 850 200 000 27.10.2022 31.12.2023 100 000 7a/Sportovní

114 xxxxx občan x x x x x x x x Projekt Holky z půdy 2023 125 000 110 000 27.10.2022 30.09.2023 40 000 3a/Školská

115 Kraso klub Havířov z.s. 60338148 40 8 0 0 48 283 000 450 000 450 000

Činnost v roce 2023 

a realizace 49. ročníku 

Havířovské růže 1 520 000 650 000 20.10.2022 31.12.2023 450 000 7a/Sportovní

116 Krizové centrum Ostrava, z.s. 22735283 x x x x x 50 000 50 000 50 000 Krizová pomoc pro MSK 16 617 302 100 000 24.10.2022 31.12.2023 60 000 1a/Sociální  RS

117

Kroužek krojovaných horníků dolu 

František 22743162 x x x x x 25 000 x 10 000 Hornické slavnosti Ostrava 2023 60 000 30 000 07.10.2022 31.10.2023 10 000 2/Kulturní

118 Leinveberová Dagmar 03472175 57 5 0 0 0 0 0 40 000 Činnost TS LDance v roce 2023 352 000 200 000 ano 31.12.2023 0 7a/Sportovní

119 Linka bezpečí, z.s. 61383198 x x x 29 29 35 000 x 35 000 Činnost v roce 2023 46 806 037 35 000 20.10.2022 31.12.2023 35 000 1a/Sociální  RS

120 Little Star School z.s. 11974907 x x x x x x x 50 000 Činnost spolku v roce 2023 733 000 100 000 26.10.2022 31.12.2023 40 000 3a/Školská

Databáze všech žádostí, 1. kolo 8
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121 Malinová Livečková Soňa 47174391 x x x x x 40 000 50 000 50 000

Provoz Galerie Krystal v roce 

2023 255 000 95 000 26.10.2022 31.12.2023 40 000 2/Kulturní

122 MÁMA centrum z.s. 03481051 x x x x x 20 000 20 000 25 000 Činnost spolku v roce 2023 287 000 200 000 30.10.2022 31.12.2023 25 000 3a/Školská

123 Maniak aerobik Havířov, z.s. 22713778 123 22 3 8 156 880 000 880 000 880 000 Činnost v roce 2023 2 500 000 890 000 03.10.2022 31.12.2023 890 000 7a/Sportovní

124 Mateřská škola MATEŘINKA s.r.o. 25372793 x x x x x 300 000 300 000 350 000

Činnost mateřské školy v roce 

2023 8 063 000 420 000 26.10.2022 31.12.2023 350 000 3a/Školská

125 MAYFAIR, s.r.o. 65140371 x x x x x 50 000 40 000 20 000 Cestou zotavení 565 000 30 000 20.10.2022 31.12.2023 30 000 6b/Zdravotnictví

126

Městský Fotbalový Klub Havířov, 

z.s. 27008240 163 38 17 19 237 3 300 000 3 300 000

3 300 000 

činnost       

140 000 

projekt Činnost v roce 2023 6 600 000 5 000 000 30.10.2022 31.12.2023

Projednání 

žádosti 

odloženo 

na příští 

jednání ZMH. 7a/Sportovní

127

Městský Fotbalový Klub Havířov, 

z.s. 27008240 163 38 17 19 237 30 000 x x

6. ročník mezinárodního turnaje 

dětí ve fotbale v rámci příhraniční 

spolupráce města 70 000 40 000 30.10.2022 31.10.2023 20 000

4/Partnerské 

vztahy

128

Místní skupina Polského kulturně

-osvětového svazu Havířov 

Bludovice, pobočný spolek 69624054 x x x x x 110 000 130 000 100 000

Činnost folklorního souboru 

Bledowice v roce 2023 455 000 180 000 31.10.2022 31.12.2023 120 000 2/Kulturní

129 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 x x x x x 135 000 150 000 150 000

Mobilní hospicová péče pro děti i 

dospělé 18 218 000 250 000 31.10.2022 31.12.2023 200 000 6b/Zdravotnictví

130 Moje Hnízdo z. s. 03225607 x x x x x 10 000 60 000 25 000

Činnost Montessori dětské 

skupiny Bimbonido v roce 2023 1 700 000 50 000 31.10.2022 31.12.2023 25 000 3a/Školská

131 Musicant z.s. 14060655 x x x x x x x 0

Koncerty pro Havířov v roce 

2023 500 000 150 000 31.10.2022 31.12.2023 5 000 2/Kulturní

132 Nadace LANDEK  Ostrava 60340053 x x x x x 15 000 15 000 15 000

Těžní věže - Hornický kalendář 

2024 134 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023 15 000 2/Kulturní

133 Nadační fond Pavla Novotného 04918304 0 1 5 74 80 5 000

5000 

(totožný 

projekt + 

poraden. 

Centrum 

Života) 5 000

Dobrovolnická činnost u pacientů 

v Nemocnici Havířov v roce 

2023 1 137 853 100 000 30.10.2022 31.12.2023 5 000 1b/Sociální S

134 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 x x x x x x x 35 000

Poskytování pobytových 

sociálních služeb občanům města 

Havířova v roce 2023 118 176 000 45 000 21.10.2022 31.12.2023 45 000 1a/Sociální  RS

135 Naše místo z. s. 02666162 x x x x x x x x

Rekonstrukce výdejny stravy pro 

dětskou skupinu v roce 2023 - 

investiční dotace 80 000 40 000 19.10.2022 30.04.2023 0 3a/Školská

136 Naše Montessa, z.s. 05435404 x x x x x 100 000 100 000 180 000 Činnost spolku v roce 2023 2 270 000 350 000 12.10.2022 31.12.2023 180 000 3a/Školská

Databáze všech žádostí, 1. kolo 9
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137 Naše Montessa, z.s. 05435404 x x x x x 12 500 x 10 000

Rozvoj zájmové činnosti v 

oblasti zahradnictví 1 965 000 45 000 12.10.2022 31.12.2023 10 000

6c/Životní 

prostředí

138

Nemocnice Havířov, příspěvková 

organizace 00844896 x x x x x 3 000 000 3 500 000 5 000 000

Rekonstrukce chodníku 

a parkoviště - investiční dotace 3 600 000 3 600 000 1.11.2022 31.12.2023 3 600 000 6b/Zdravotnictví

139 NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 27163059 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000

Konzultační činnost pro 

oblast bezbariérového užívání 

staveb - činnost konzultanta SO 

Havířov 35 000 10 000 18.10.2022 31.12.2023 5 000 1b/Sociální S

140

Nový domov, příspěvková 

organizace 00847330 x x x x x 15 000 10 000 15 000

Poskytování služeb domova se 

zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2023 6 199 860 25 000 31.10.2022 31.12.2023 20 000 1a/Sociální  RS

141

Obecně prospěšná společnost 

Důstojnost 28599110 x x x 51 51 0 20 000 20 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2023 20 000 000 80 000 31.10.2022 31.12.2023 52 000 1a/Sociální  RS

142

Obecně prospěšná společnost 

Důstojnost 28599110 x x x 132 132 100 000 90 000 80 000

Poskytování služeb domova 

se zvláštním režimem občanům 

města Havířova v roce 2023 48 000 000 120 000 31.10.2022 31.12.2023 95 000 1a/Sociální  RS

143

Obecně prospěšná společnost Sv. 

Josefa, o.p.s. 25910558 x x x x x 8 000 12 000 8 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2023 21 325 000 25 000 12.10.2022 31.12.2023 8 000 1a/Sociální  RS

144

Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Karviná 00426458 0 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000

Senior doprava ČČK Karviná 

- Taxík Maxík v roce 2023 650 000 570 000 31.10.2022 31.12.2023 550 000 1b/Sociální S

145 Okresní organizace ČSŽ Havířov 03838871 x x x x x 30 000 30 000 30 000 Činnost spolku v roce 2023 48 000 35 000 20.10.2022 31.12.2023 20 000 2/Kulturní

146 Orel jednota Havířov 65468392 13 18 13 32 76 60 000 60 000 50 000 Činnost v roce 2023 112 600 60 000 31.10.2022 31.12.2023 60 000 7a/Sportovní

147 Orientační běh Havířov, z.s. 44938403 7 3 8 42 60 20 000 30 000 30 000 Činnost v roce 2023 253 000 30 000 24.10.2022 31.12.2023 30 000 7a/Sportovní

148 Parahokej Havířov z.s. 22678760 0 0 0 34 34 150 000 250 000 270 000 Činnost v roce 2023 850 000 400 000 21.10.2022 31.12.2023 270 000 7a/Sportovní

149 PETILO, z.s. 03660052 x x x x x 0 0 x Činnost spolku v roce 2023 160 000 80 000 31.10.2022 31.12.2023 0

6c/Životní 

prostředí

150 Plavecký klub Havířov z.s. 02687950 112 14 7 19 152 670 000 670 000 670 000 Činnost v roce 2023 1 300 000 670 000 24.10.2022 31.12.2023 670 000 7a/Sportovní

151 Podané ruce - osobní asistence 70632596 x x x x x 250 000 250 000 250 000

Poskytování služby osobní 

asistence občanům města 

Havířova v roce 2023 2 866 640 440 000 27.10.2022 31.12.2023 250 000 1a/Sociální  RS

152 Podané ruce, z. s. 70305731 0 1 5 70 76

25 000 

na projekt 30 000 30 000 Činnost spolku v roce 2023 680 595 35 000 31.10.2022 31.12.2023 35 000 1b/Sociální S

153 Prádelna PRAPOS s.r.o. 04537386 0 0 0 0 0 20 000 25 000 20 000

Činnost - Zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením 

v Havířově v roce 2023 3 300 000 400 000 26.10.2022 31.12.2023 40 000 1b/Sociální S

Databáze všech žádostí, 1. kolo 10
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154 První softtenisový klub Havířov, z.s. 22867945 30 20 14 40 104 120 000 120 000 120 000 Činnost v roce 2023 600 000 150 000 31.10.2022 31.12.2023 120 000 7a/Sportovní

155 Racketlonový klub Havířov, z.s. 09635611 45 25 15 20 105 x 20 000 35 000 Činnost v roce 2023 550 000 60 000 31.10.2022 31.12.2023 60 000 7a/Sportovní

156 regioRUN 01327097 0 0 0 0 5 20 000 30 000 40 000

PRVNÍ HAVÍŘOVSKÝ 

MARATON 2023 160 000 80 000 31.10.2022 31.05.2023 40 000 7a/Sportovní

157 regioRUN 01327097 0 0 0 0 5 20 000 30 000 50 000 KOPEČKOVA 2023 140 000 70 000 31.10.2022 31.12.2023 50 000 7a/Sportovní

158

Rugby Club Havířov, zapsaný 

spolek 66182697 74 22 26 46 168 550 000 580 000 650 000 Činnost v roce 2023 2 280 000 1 600 000 12.10.2022 31.12.2023 700 000 7a/Sportovní

159 SENIOR DOMY POHODA a.s. 28568877 x x x x x 14 000 12 000 29 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory občanům města Havířova 

v roce 2023 35 120 000 100 000 31.10.2022 31.12.2023 20 000 1a/Sociální  RS

160

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Havířov Město  65468104 x x x x x x x x

Příhraniční spolupráce 

hasičských sborů 50 000 50 000 24.10.2023 31.12.2023 0

4/Partnerské 

vztahy

161

SH ČMS - Sbor dobrovolných 

hasičů Havířov Město  65468104 18 12 11 47 88 193 000 190 000 180 000

Činnost v roce 2023 a Halová 

pohárová soutěž o neoficiální 

Mistrovství Čech, Moravy, 

Slezska a Polska 342 600 300 000 24.10.2022 31.12.2023 200 000 7a/Sportovní

162

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 65399447 0 0 0 123 123 13 000 17 000 17 000 Rekondiční pobyt 2023 204 000 19 000 19.10.2022 31.12.2023 19 000 1b/Sociální S

163

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých České republiky, 

zapsaný spolek 65399447 x x x x x 10 000 12 000 12 000

Dny umění nevidomých na 

Moravě (DUN) v roce 2023 18 000 13 000 19.10.2022 31.08.2023 13 000 2/Kulturní

164 SK Kick Wolf Team, z.s. 22709258 30 64 30 30 154 180 000 200 000 200 000 Činnost v roce 2023 455 000 240 000 17.10.2022 31.12.2023 240 000 7a/Sportovní

165 SK LUNA Fitness Havířov z.s. 05489636 25 3 4 6 38 60 000 60 000 60 000 Činnost v roce 2023 170 000 110 000 19.10.2022 31.12.2023 60 000 7a/Sportovní

166 SKATE KLUB Havířov z.s. 06565786 186 38 18 33 275 100 000 120 000 120 000 Činnost v roce 2023 660 000 350 000 26.10.2022 31.12.2023 120 000 7a/Sportovní

167 Ski club Paulát Havířov, z.s. 64628914 25 6 6 13 50 180 000 180 000 180 000 Činnost v roce 2023 2 300 000 290 000 14.10.2022 31.12.2023 100 000 7a/Sportovní

168

SKI KLUB SLAVIA HAVÍŘOV, 

z.s. 01282328 60 0 1 18 79 120 000 130 000 150 000 Činnost v roce 2023 575 000 180 000 24.10.2022 31.12.2023 150 000 7a/Sportovní

169 Skřítkozem z. s. 14434423 x x x x x x x x Činnost spolku v roce 2023 810 000 30 000 31.10.2022 31.12.2023 20 000 3a/Školská

170 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 95 000 105 000 105 000

Činnost Intervenčního centra 

Havířov - odborná služba sociální 

prevence v roce 2023 3 026 000 140 000 25.10.2022 31.12.2023 115 000 1a/Sociální  RS

171 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 90 000 100 000 90 000

Činnost Občanské poradny 

Havířov - služba odborného 

sociálního poradenství v roce 

2023 1 475 000 120 000 25.10.2022 31.12.2023 100 000 1a/Sociální  RS

Databáze všech žádostí, 1. kolo 11
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172 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 210 000 230 000 230 000

Činnost Poradny pro rodinu 

Havířov - krizová pomoc v roce 

2023 787 900 250 000 25.10.2022 31.12.2023 250 000 1a/Sociální  RS

173 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 150 000 175 000 150 000

Činnost Poradny pro rodinu 

Havířov - odborné sociální 

poradenství a terapie v roce 2023 698 600 190 000 25.10.2022 31.12.2023 165 000 1a/Sociální  RS

174 Slezská diakonie 65468562 x x x x x 17 000 20 000 44 000

Poskytování služeb domova 

pro seniory občanům města 

Havířova v roce 2023 41 550 000 135 000

01.11.2022 

poštou 

27.10.2022 31.12.2023 26 000 1a/Sociální  RS

175 Slezská diakonie 65468562 x x x x x x x 509 600

Činnost RÚT Havířov - sociální 

rehabilitace v roce 2023 3 478 600 509 600 26.10.2022 31.12.2023 509 600 1a/Sociální  RS

176

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 17 000 x 24 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Českém Těšíně 

občanům města Havířova v roce 

2023 16 323 000 40 000 27.10.2022 31.12.2023 24 000 1a/Sociální  RS

177

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 60 000 54 000 50 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Horní Suché občanům 

města Havířova v roce 2023 15 996 000 100 000 27.10.2022 31.12.2023 44 000 1a/Sociální  RS

178

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x x x x

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Karviné občanům 

města Havířova v roce 2023 20 030 000 32 000 27.10.2022 31.12.2023 12 000 1a/Sociální  RS

179

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně 

prospěšná společnost 42864917 x x x x x 70 000 54 000 36 000

Poskytování služeb domova pro 

seniory v Orlové občanům města 

Havířova v roce 2023 28 004 000 80 000 27.10.2022 31.12.2023 36 000 1a/Sociální  RS

180 SPMP ČR pobočný spolek Haviřov 70984964 0 0 0 0 0 65 000 65 000 65 000

Činnost pobočného spolku v roce 

2023 395 000 120 000 27.10.2022 31.12.2023 70 000 1b/Sociální S

181 SPMP ČR pobočný spolek Haviřov 70984964 2 0 2 81 85 12 000 12 000 12 000

Meziměstský turnaj 

ve stolním tenise pro mentálně 

hendikepované o pohár primátora 

města Havířova - IX. ročník 24 000 12 000 27.10.2022 30.11.2023 12 000 7a/Sportovní

182

Společnost pro ranou péči, pobočka 

Ostrava 75095017 x x x x x 30 000 20 000 x

Poskytování služeb rané péče 

rodinám dětí se zrakovým 

a kombinovaným postižením 

z Havířova v roce 2023 84 600 20 000 25.10.2022 31.12.2023 10 000 1a/Sociální  RS

183 Společnost senior, z.s. 26595982 0 0 0 0 0 30 000 25 000 20 000 XXV. ročník časopisu SeniorTip 350 000 40 000 26.10.2022 31.12.2023 22 000 1b/Sociální S

Databáze všech žádostí, 1. kolo 12
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184 Spolek AktivSen 06919880 0 0 0 71 71 5 000 0 0 Lučina pro rodinu 2023 125 000 50 000 31.10.2022 31.12.2023 0 1b/Sociální S

185 Spolek H10 05991447 0 0 0 3 3 130 000 130 000 130 000 Havířovská desítka 2023 1 000 000 230 000 31.10.2022 31.12.2023 170 000 7a/Sportovní

186 Spolek havířovských fotografů z.s. 03274420 x x x x x 15 000 15 000 20 000 Činnost spolku v roce 2022 50 000 25 000 24.10.2022 31.12.2023 25 000 2/Kulturní

187 Spolek Májovka 17375223 x x x x x x x x Projekt INSPIRAČKA 2023 187 000 140 000 31.10.2022 31.12.2023 60 000

3c/Ostatní 

nezařazená žádost

188

Spolek Němců Těšínského Slezska, 

z. s. 45215910 x x x x x 5 000 10 000 10 000 Činnost spolku v roce 2023 400 000 35 000 06.10.2022 31.12.2023 10 000 2/Kulturní

189 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x x 54 250 55 000

Činnost terénního programu 

Krizové bydlení v roce 2023 550 411 110 082 31.10.2022 31.12.2023 110 082 1a/Sociální  RS

190 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x 15 000 20 000 20 000 Šumbarácký Mikuláš 2023 100 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023 22 000 1b/Sociální S

191 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x 10 000 10 000 10 000 Šumbark spolu 2023 100 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023 11 000 1b/Sociální S

192 Spolek PORTAVITA 22611908 x x x x x 15000 15 000 15 000 Tvořivý ŠumbarkFEST 2023 110 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023 10 000 2/Kulturní

193

Spolek přátel historie města 

Havířova, z.s. 03744132 x x x x x 40 000 50 000 45 000 Činnost spolku v roce 2023 52 000 50 000 31.10.2022 31.12.2023 45 000 2/Kulturní

194 Spolek VONIČKA  Havířov, z.s. 26984202 x x x x x 200 000 300 000 250 000 Činnost spolku v roce 2023 510 000 300 000 19.10.2022 31.12.2023 260 000 2/Kulturní

195

Sportovní gymnastika T. Havířov 

z.s. 01629751 35 5 0 0 40 140 000 150 000 150 000 Činnost v roce 2023 450 000 250 000 27.10.2022 31.12.2023 150 000 7a/Sportovní

196

Sportovní klub karate Budo Havířov, 

z.s. 01355279 131 7 4 8 150 50 000 150 000 200 000 Činnost v roce 2023 1 080 000 480 000 31.10.2022 31.12.2023 200 000 7a/Sportovní

197 Sportovní Klub Lapačka, z.s. 66740011 12 8 7 67 94 20 000 23 000 23 000 Činnost v roce 2023 100 000 28 000 31.10.2022 31.12.2023 25 000 7a/Sportovní

198

Sportovní klub moderní gymnastiky 

Havířov z.s. 26595109 45 1 1 13 60 240 000

250 000   

50 000 250 000 Činnost v roce 2023 640 000 320 000 26.10.2022 31.12.2023 250 000 7a/Sportovní

199

Sportovní klub stolního tenisu 

Havířov, z.s. 18055991 57 17 19 96 189 1 600 000 1 600 000

1 700 000 

činnost         

70 000 

projekt

Činnost v roce 2023 a pořádání 

mezinárodního turnaje mládeže 

Satellite, MČR mládeže, MČR 

mužů a žen 7 600 000 1 800 000 27.10.2022 31.12.2023 1 800 000 7a/Sportovní

200

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, 

spolek 63025582 0 0 1 14 15 10 000 10 000 10 000 Činnost v roce 2023 232 000 20 000 31.10.2022 31.12.2023 10 000 7a/Sportovní

201

Sportovní klub vzpírání Baník 

Havířov z.s. 14614260 37 36 40 61 174 850 000 850 000 850 000 Činnost v roce 2023 2 430 000 1 150 000 26.10.2022 31.12.2023 900 000 7a/Sportovní

202 "Sportovní-klub.cz" 22815783 2 3 5 31 41 5 000 5 000 5 000

Děti a mládež z dětských 

domovů na rafty! 50 000 25 000 26.10.2022 31.10.2023 5 000 1b/Sociální S

203 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x 10 000 8 000 0

Pořízení figurín pro nácvik 

záchrany dusícího se člověka 48 000 24 000 26.10.2022 31.12.2023 5 000 6b/Zdravotnictví

204 "Sportovní-klub.cz" 22815783 x x x x x 7 500 7 000 7 000

Čistění meandrů řeky Lučiny, 

přírodní památky 40 000 20 000 26.10.2022 31.12.2023 10 000

6c/Životní 

prostředí

Databáze všech žádostí, 1. kolo 13
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205 "Sportovní-klub.cz" 22815783 2 3 5 31 41 0 0 0 Činnost v roce 2023 300 000 30 000 26.10.2022 31.12.2023 0 7a/Sportovní

206

SRPŠ ZUŠ Leoše Janáčka 

v Havířově, z.s. 04074050 x x x x x 40 000 x 45 000

Účast žáků ZUŠ L. Janáčka v 

uměleckých soutěžích a 

přehlídkách v roce 2023 70 000 45 000 31.10.2022 31.12.2023 45 000 2/Kulturní

207

Střední odborné učiliště DAKOL, 

s.r.o. 25831101 x x x x x 15 000 15 000 35 000 ZLATÝ MASÉR 2023 60 000 40 000 17.10.2022 30.11.2023 35 000 3a/Školská

208

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 0 0 0 0 0 2 000 x 3 000 Odbíjená chlapci 3 000 3 000 24.10.2022 31.12.2023 3 000

7b/Havířovská liga 

SŠ

209

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 0 340 0 0 340 0 20 000 20 000 Netradiční sportovní hry II 40 000 40 000 31.10.2022 31.12.2023 40 000

7c/Sportovní 

kroužky

210

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 x x x x x 7 800 23 400 24 000

Projektujeme na počítači, 

Literární seminář 15 000 15 000 24.10.2022 31.12.2023 15 000

3b/Školská 

kroužky

211

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 0 0 0 0 0 19 000 19 000 19 000

Kopaná chlapci, silový víceboj 

chlapců a dívek 13 000 13 000 24.10.2022 31.12.2023 13 000

7b/Havířovská liga 

SŠ

212

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 0 0 0 0 0 83 200 85 800 79 500

Kondiční posilování, rozvoj 

silových schopností 90 000 90 000 24.10.2022 31.12.2023 30 000

7c/Sportovní 

kroužky

213

Střední škola a Základní škola, 

Havířov - Šumbark, příspěvková 

organizace 13644297 0 0 0 0 0 52 000 52 000 42 000

Posilování, sálová kopaná, 

florbal, stolní tenis, sportovní 

turistika 42 000 42 000 13.10.2022 31.12.2023 42 000

7c/Sportovní 

kroužky

214

Střední škola polytechnická, Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace 13644289 0 0 0 0 0 10 000 10 000 10 000

Stolní tenis, volejbal smíšených 

družstev 10 000 10 000 25.10.2022 31.12.2023 10 000

7b/Havířovská liga 

SŠ

215

Střední škola polytechnická, Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace 13644289 0 0 0 0 0 23 100 18 000 17 400

Posilovací cvičení, sportovní hry - 

volejbal, basketbal, sálová 

kopaná 17 400 17 400 25.10.2022 31.12.2023 17 400

7c/Sportovní 

kroužky

216

Střední škola polytechnická, Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace 13644289 x x x x x x 10 000 10 000 Techniáda 2023 10 000 10 000 25.10.2022 31.12.2023 10 000 3a/Školská

217

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 x x x x x 21 000 21 000 21 000

Program vzájemných kontaktů 

a spolupráce mezi SŠTO, Lidická 

1a/600, Havířov-Šumbark a 

Zespółem Szkół Nr 6 v 

Jastrzębiu-Zdróju 25 000 25 000 26.10.2022 31.12.2023 20 000

4/Partnerské 

vztahy

218

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 0 0 0 0 0 9 000 10 000 10 000 Florbal chlapců, házená chlapců 10 000 10 000 26.10.2022 31.12.2023 10 000

7b/Havířovská liga 

SŠ

Databáze všech žádostí, 1. kolo 14



Příloha č. 8

P
o
če

t 
čl

en
ů

 

d
o
 1

5
 l

et

P
o
če

t 
čl

en
ů

 

d
o
 1

9
 l

et

P
o
če

t 
čl

en
ů

 

d
o
 2

6
 l

et

P
o
če

t 
čl

en
ů

 

n
a
d

 2
6
 l

et

P
o
če

t 
čl

en
ů

 

ce
lk

em

Účel, na který žadatel žádá 

o dotaci (název projektu) 

Dotace 2022

v Kč

P
o
řa

d
o

v
é 

čí
sl

o
 

Název organizace IČO     

Členská základna 

Dotace 2021

v Kč

Dotace 2020

v Kč
Příloha/Oblast

Návrh RMH

dne 13.2.2023 

v Kč

Plánované 

náklady

na projekt / 

činnost  

v roce 2023 

v Kč

Doba, v níž 

má být 

dosaženo 

účelu

Požadovaná 

dotace 

v roce 2023 

v Kč

Datum 

doručení 

žádosti 

na rok 2023

219

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 0 0 0 0 0 24 000 44 000 44 000

Sportovně branný kroužek, 

Sportovní kroužek 1- basketbal, 

kondiční cvičení, volejbal, 

sportovní kroužek 2 - futsal, 

florbal, kondiční cvičení,                     44 000 44 000 26.10.2022 31.12.2023 44 000

7c/Sportovní 

kroužky

220

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 x x x x x 50 000 50 000 50 000

Hezky česky, matematika hrou, 

komunikační dovednosti, Take it 

Easy, fotokroužek, filmový klub, 

pěvecký sbor 70 000 50 000 06.10.2022 31.12.2023 50 000

3b/Školská 

kroužky

221

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 0 200 0 0 0 16 000 16 000 16 000

Futsal dívek, volejbal dívek, 

veslování dívek na trenažeru, 

veslování chlapců na trenažeru 28 000 16 000 06.10.2022 31.12.2023 16 000

7b/Havířovská liga 

SŠ

222

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 0 50 0 0 0 15 000 15 000 15 000 Fitness, sportovní hry 40 000 30 000 06.10.2022 31.12.2023 30 000

7c/Sportovní 

kroužky

223

Svaz postižených civilizačními 

chorobami v ČR, z.s. Základní 

organizace Havířov KARDIO 66182921 0 0 0 114 114 50 000 45 000 45 000

Činnost ZO Havířov KARDIO a 

jejího komunitního centra v roce 

2023 181 500 65 000 19.10.2022 31.12.2023 45 000 1b/Sociální S

224 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 01821504 0 0 0 102 102 10 000 15 000 15 000 Činnost spolku v roce 2023 927 760 25 000 20.10.2022 31.12.2023 16 000 1b/Sociální S

225 SYNCHRO CLUB HAVÍŘOV, z.s. 14235218 45 0 0 7 52 x x x Činnost v roce 2023 521 000 200 000 31.10.2022 31.12.2023 20 000 7a/Sportovní

226 TAEKWONDO W.T.F. Havířov z.s. 06708862 55 5 1 4 65 35 000 35 000 35 000 Činnost v roce 2023 200 000 100 000 17.10.2022 31.12.2023 40 000 7a/Sportovní

227

Taneční skupina LIMIT DANCE 

CORPORATION Havířov, z.s. 26987899 152 10 1 24 187 250 000 260 000 270 000 Činnost v roce 2023 1 755 000 350 000 25.10.2022 31.12.2023 270 000 7a/Sportovní

228

Taneční škola Horizonty Havířov, 

z.s. 22844201 178 16 8 2 204 300 000 310 000 340 000 Činnost v roce 2023 3 150 000 500 000 31.10.2022 31.12.2023 340 000 7a/Sportovní

229 Team LightBIKE z.s. 02204916 18 3 1 27 49 50 000 60 000 70 000 Činnost v roce 2023 405 000 160 000 26.10.2022 31.12.2023 70 000 7a/Sportovní

230

Tělovýchovná jednota Start Havířov, 

zapsaný spolek 62331345 101 25 4 8 138 650 000 660 000

670 000  

činoost          

50 000 

projekt

Činnost oddílu basketbalu 

v roce 2023 2 000 000 810 000 17.10.2022 31.12.2023 670 000 7a/Sportovní

231

Tělovýchovná jednota Start Havířov, 

zapsaný spolek 62331345 343 40 35 39 457

TJ Start 

400 000 

Atletický 

klub           

400 000 900 000 1 100 000

Činnost oddílu atletiky v roce 

2023 2 685 000 1 500 000 17.10.2022 31.12.2023 1 100 000 7a/Sportovní

232 Tenisový klub Havířov, z.s. 60337443 105 10 8 19 142 900 000 920 000 920 000 Činnost v roce 2023 2 500 000 950 000 11.10.2022 31.12.2023 950 000 7a/Sportovní

233 Tenisový klub Tenet, z.s. 22820591 60 19 11 35 125 190 000 190 000 190 000 Činnost v roce 2023 650 000 190 000 31.10.2022 31.12.2023 190 000 7a/Sportovní

234 Tennis Hill Havířov z.s. 22767428 98 56 0 0 154 520 000 530 000 530 000 Činnost v roce 2023 5 500 000 630 000 26.10.2022 31.12.2023 550 000 7a/Sportovní

Databáze všech žádostí, 1. kolo 15
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235 TJ Baník Havířov z.s. 00533441 3 0 2 145 150 120 000 120 000 120 000 Činnost v roce 2023 500 000 150 000 25.10.2022 31.12.2023 80 000 7a/Sportovní

236 TJ Baník Karviná, z.s. 00533190 66 0 0 6 72 x 0 0

Činnost havířovského lezeckého 

oddílu v roce 2023 528 800 180 000 31.10.2022 31.12.2023 0 7a/Sportovní

237 TJ Havířov-Dolní Datyně, z.s. 45239134 61 59 40 50 210 220 000 220 000 220 000 Činnost v roce 2023 1 200 000 450 000 24.10.2022 31.12.2023 220 000 7a/Sportovní

238 TJ Slovan Havířov, z.s.  45239070 521 172 146 126 965

1 200 000 

činnost 

300 000 

projekty 1 300 000 1 260 000 Činnost v roce 2023 4 900 000 1 635 000 20.10.2022 31.12.2023 1 300 000 7a/Sportovní

239 TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. 26988861 32 34 8 16 90 80 000 90 000 90 000 Činnost v roce 2023 240 000 140 000 31.10.2022 31.12.2023 90 000 7a/Sportovní

240 TOP Mažoretky Dixi z.s. 04202104 16 6 3 1 26 50 000 50 000 50 000 Činnost v roce 2023 300 000 150 000 27.10.2022 31.12.2023 50 000 7a/Sportovní

241 Torpedo Havířov, z. s. 64630455 126 64 50 84 324 850 000 900 000 800 000 Činnost v roce 2023 3 270 000 1 200 000 31.10.2022 31.12.2023 800 000 7a/Sportovní

242 xxxxx občan x x x x x x x 34 000

Činnnost včelařskho kroužku 

Ambrožíci v roce 2023 75 000 45 000 26.10.2022 31.12.2023 45 000

6c/Životní 

prostředí

243 VESELÉ RUKAVICE z. s. 69624127 x x x x x 40 000 35 000 40 000 Letní tábor a víkendové aktivity 90 000 40 000 26.10.2022 31.12.2023 29 000

5/Prevence 

kriminality

244 Victory Havířov z.s. 22898051 32 20 0 0 52 40 000 50 000 50 000 Činnost v roce 2023 256 000 131 000 31.10.2022 31.12.2023 50 000 7a/Sportovní

245 VIKING AGENCY s.r.o. 26869845 x x x x x 120 000 220 000 180 000

Líheň 2023 - Mezinárodní soutěž 

amatérských hudebníků 830 000 300 000 24.10.2022 31.12.2023 180 000 2/Kulturní

246

Vodní lyžování a wakeboarding 

Havířov z.s. 64628663 15 9 8 47 79

185 000 

činnost     45 

000 projekt

200 000  80 

000 projekt

200 000 

činnost         

40 000 

projekt Činnost v roce 2023 950 000 550 000 14.10.2022 31.12.2023 200 000 7a/Sportovní

247

Vodní záchranná služba ČČK 

Těrlicko, pobočný spolek 68898878 x x x x x 100 000 100 000 100 000 Činnost spolku v roce 2023 230 000 100 000 31.10.2022 31.12.2023 100 000

6a/Integr. 

záchranný systém

248

Volejbalová akademie mládeže 

Havířov, z.s. 04319478 37 21 2 5 65 400 000

430000      

25 000 

projekt

430 000 

činnost         

40 000 

projekt Činnost v roce 2023 782 000 530 000 10.10.2022 31.12.2023 500 000 7a/Sportovní

249 Voltiž Duha z.s. 22755179 15 2 0 2 19 70 000 80 000 80 000 Činnost v roce 2023 298 600 80 000 19.10.2022 31.12.2023 80 000 7a/Sportovní

250 Vysoká škola PRIGO, z.ú. 25840886 x x x x x 50 000 50 000 50 000

Náklady na provoz budovy VŠ 

PRIGO v roce 2023 850 000 100 000 31.10.2022 31.12.2023 50 000 3a/Školská

251

Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s. 25353446 x x x x x x 15 000 30 000

Dovednostní olympiáda SŠ 

DAKOL 2023 50 000 30 000 25.10.2022 30.11.2023 30 000 3a/Školská

252 z.s. Divadelní klub LAKOMEC 11641991 x x x x x x x 25 000

Od pěstního klínu po bitvu U 

Lipan 50 000 50 000 19.10.2022 30.11.2023 20 000 3a/Školská

253

Základní umělecká škola Bohuslava 

Martinů, Havířov - Město, Na 

Schodech 1, příspěvková organizace 62331663 x x x x x 50 000 70 000 70 000

Koncertní činnost ZUŠ B. 

Martinů v roce 2023 160 000 100 000 24.10.2022 31.12.2023 70 000 2/Kulturní

Databáze všech žádostí, 1. kolo 16
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254

Základní umělecká škola Bohuslava 

Martinů, Havířov-Město, Na 

Schodech 1, příspěvková organizace 62331663 x x x x x x x x

Výjezd pěveckého sboru a sólistů 

do partnerského města Omiš 400 000 200 000 24.10.2022 31.07.2023 0

4/Partnerské 

vztahy

255

Základní umělecká škola Leoše 

Janáčka, Havířov, příspěvková 

organizace 62331647 x x x x x 35 000 35 000 40 000

Víkendová soustředění žáků ZUŠ 

L. Janáčka v roce 2023 70 000 45 000 20.10.2022 31.12.2023 45 000 2/Kulturní

256 ZIP 4, z.s. 17119481 x x x x x

40 000

 jiný  subjekt

44 000

 jiný subjekt x

Klub 3NYTY v roce 2023 - 

celoroční činnost pravidelných 

volnočasových klubů a 

preventivních aktivit pro děti 

a mladé lidi z Havířova 108 000 52 000 31.10.2022 31.12.2023 38 000

5/Prevence 

kriminality

257 ZIP 4, z.s. 17119481 x x x x x

69 000

 jiný subjekt

63 000

 jiný subjekt

74 000 

jiný subjekt

Besedy primární prevence 

ZDRAVÁ MLÁDEŽ a adaptační 

programy pro žáky havířovských 

ZŠ a SŠ v roce 2023 443 000 77 000 31.10.2022 31.12.2023 60 000

5/Prevence 

kriminality

258 ZO ČSOP 69/04 Havířov 71197222 x x x x x 40 000 50 000 20 000 Činnost ČSOP 69/04 v roce 2023 25 000 50 000 24.10.2022 31.12.2023 22 000

6c/Životní 

prostředí
* 

51 091 332

Databáze všech žádostí, 1. kolo 17



Příloha č. 9

Zůstatek finačních 

prostředků pro 2. 

kolo

v Kč

Chybějící finanční 

prostředky

v Kč

Sociální oblast 8 750 000 8 351 932 398 068

                  v tom: činnost RS - balík na projekty a činnost 7 200 000 6 890 932 309 068 1a 56
                            aktivity související se sociální oblastí - projekty a činnost 1 550 000 1 461 000 89 000 1b 18

Kulturní oblast 2 617 000 2 598 000 19 000 2 33

Školská oblast 1 737 000 1 452 000 285 000

                 v tom: projekty a činnost související se školskou oblastí 1 482 000 1 257 000 225 000 3a 32

                            mimosportovní kroužky SŠ 255 000 135 000 120 000 3b 4

                           ostatní nezařazená žádost 0 60 000 -60 000 3c 1

Oblast partnerských vztahů 86 000 86 000 0 4 7

Prevence kriminality a protidrogové prevence 200 000 196 000 4 000 5 5

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 1 225 000 1 118 000 107 000

                 v tom: integrovaný záchranný systém 600 000 600 000 0 6a 2

                            zdravotnictví  - projekty a činnost 500 000 413 000 87 000 6b 7

                            životní prostředí  - projekty a činnost 105 000 105 000 0 6c 7

                            bezpečnost v silničním provozu 20 000 0 20 000 0 Bez žádostí o dotace

Sportovní oblast 37 125 000 33 689 400 3 435 600

                  v tom: činnost a projekty 36 680 000 33 362 000 3 318 000 7a 72

                             HLSŠ organizace 115 000 57 000 58 000 7b 6

                             Sportovní kroužky 330 000 270 400 59 600 7c 8

Česká asociace stolního tenisu, z.s. - Světový pohár ve stolním tenisu 300 000 300 000

Poskytnutí dotace schváleno při 

schvalování rozpočtu OJ 10 - 

Ostatní dotace a dary na rok 

2023

Rezerva z rozdělení 3 300 000 3 600 000 -300 000

Návrh  na dokrytí chybějící 

částky 300 000 Kč  navýšením 

rozpočtu OJ 10 - Ostatní dotace a 

dary v roce 2023

CELKEM 55 340 000 51 391 332 4 248 668 -300 000 258
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Poznámka

Rekapitulace návrhů dotací OJ 10 "Ostatní dotace a dary" 2023

Zůstatek finačních prostředků po 1. kole

Oblast 

Schválený objem 

finančních 

prostředků 

v Kč

Návrhy dotací  

v 1. kole 

v Kč

Rekapitulace návrhů 2023, 1. kolo



Příloha č. 10 

 

 

 

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ZA ROK 2022 

 

V roce 2022 obdrželo statutární město Havířov celkem 297 žádostí o dotaci, z nichž bylo 

podpořeno 279 žádostí celkovou částkou ve výši 55 942 900,00 Kč.  2 žádost o dotaci nebyly  

ve schválené výši vyplaceny z důvodu zrušení projektů (z.s. Divadelní klub LAKOMEC, projekt 

POHÁDKOVÝ LES 2022 ve výši 10 000,00 Kč a Česká asociace skateboardingu z. s., projekt 

Český skateboardový pohár 2022 Havířov, ve výši 45 000,00 Kč).  

 

Přehled počtu podpořených žádostí o dotaci a výše poskytnutých dotací v jednotlivých 

oblastech: 

 

Oblast 

Počet 

poskytnutých 

dotací 

Vyplaceno  

(v Kč) 

Sociální oblast – registrované služby 58 6 650 850,00 

Sociální oblast – projekty a činnost na podporu aktivit souvisejících 

se sociální oblastí 
20 

 

1 369 150,00 

 

Sportovní, včetně investičních dotací 101 37 466 900,00 

Kulturní 38 2 617 000,00 

Školská 38 1 584 000,00 

Prevence kriminality, protidrogové prevence a bezpečnosti 

v silničním provozu 
4 

 

194 000,00 

Partnerských vztahů 2 81 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví – integrovaný záchranný systém 2 600 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví – zdravotnictví 8 5 330 000,00 

Bezpečnosti a ochrany zdraví – životní prostředí 8 105 000,00 

   

Celkem 279  55 997 900,00 

   

4 subjekty podaly vyúčtování dotací po termínu stanoveném ve veřejnoprávní smlouvě, a to 

konkrétně: 

Městský Fotbalový Klub Havířov, z.s. na projekt Oslava 100 let výročí klubu + 5. ročník 

mezinárodního turnaje v rámci příhraniční spolupráce města 

Spolek H10 na projekt EPIC3Challenge 2022 (vrácena poskytnutá dotace v plní výši) 

Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s. na projekt Pořízení vodní překážky Kicker, vrácena 

část dotace) 

Myslivecký spolek Havířov, z.s. na činnost spolku v roce 2023.  

Všechny spolky obdržely výzvu k vrácení části dotace za pozdní podání vyúčtování dotace,  

2 projekty  
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Přehled neuskutečněných projektů (vrácené vyplacené dotace) 
 

 

 

Poř. 

číslo 

Subjekt IČO Účel dotace 

Vracená částka 

v plné výši  

z poskytnuté 

dotace 

v Kč 

1 ZO ČSOP 69/01 Havířov  48427047  

Činnost pobočného spolku v roce 

2022 12 000,00 

CELKEM 
12 000,00 

    
 

 

Přehled finančních vratek z vyplacených dotací 
 

Poř. 

číslo 
Subjekt IČO   Účel dotace 

Vracená 

částečná částka 

z poskytnuté 

dotace v Kč 

1 Dzik Roman občan 

Meandry Lučiny na 

panoramatických fotografiích v 

roce 2022 171,00 

2 

Farní sbor Slezské církve evangelické 

a. v. v Havířově - Suché 69624593 

Činnost dětského volnočasového 

klubu Paprsek v roce 2022 1 616,00 

3 

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 

Volejbal,  sportovní hry, deskové 

hry 7 100.00 

4 

Gymnázium, Havířov - Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 

Mediciální chemie, mladí 

debrujáři, informatika - 

programování, malý informatik, 

pěvecký sbor, francouzština 9 450.00 

5 

Gymnázium, Havířov - Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 

Sportovní bridž, outdoorový 

kroužek, míčové hry 500.00 

6 

Gymnázium, Havířov-Město, 

Komenského 2, příspěvková 

organizace 62331558 Havířovský Majáles 2022 4 542,66 

7 

Gymnázium, Havířov-Podlesí, 

příspěvková organizace 62331582 

Činnost debatního klubu v roce 

2022 7 962,00 

8 Hrnčiřík David 68162782 

Pořádání hudebních produkcí 

elektronické hudby v roce 2022 100,00 

9 

 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Havířov Město   65468104 Činnost v roce 2022 

                            

7,00 
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10 Spolek H10  05991447 

EPIC3Challenge 2022, vratka 

dotace 20 000.00 

11 

Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, Havířov, 

příspěvková organizace 62331574 Netradiční sportovní hry II 192.00 

12 

Střední průmyslová škola stavební, 

Havířov, příspěvková organizace 62331566 

Sportovní hry, kondiční 

posilování, rozvoj silových 

schopností, basketbal 3 000,00 

13 

Střední škola polytechnická, Havířov-

Šumbark, příspěvková organizace 13644289 

Stolní tenis, volejbal smíšených 

družstev 2 000.00 

14 

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 

68321261 

Sportovní kroužek 1- basketbal, 

kondiční cvičení, volejbal, 

sportovní kroužek 2 - futsal, 

florbal, kondiční cvičení Branný 

kroužek 2 750.00 

15 

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 Florbal chlapců, házená chlapců 192.00 

16 

Střední škola technických oborů, 

Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, 

příspěvková organizace 68321261 

Program vzájemných kontaktů  

a spolupráce mezi SŠTO, Lidická 

1a/600, Havířov-Šumbark a 

Zespółem Szkół Nr 6 v Jastrzębiu-

Zdróju  6 241.00 

17 

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 

Futsal dívek, volejbal dívek, 

veslování dívek na trenažeru, 

veslování chlapců na trenažeru 7 423,00 

18 

Střední škola, Havířov - Prostřední 

Suchá, příspěvková organizace 13644271 

Čeština s úsměvem, kroužek 

matematiky, poznáváme Evropu, 

hrátky s češtinou, odmaturujeme a 

komunikační dovednosti v ČJ 25 10.000 

19 

Vodní lyžování a wakeboarding 

Havířov z.s.  64628663 

Pořízení vodní překážky Kicker, 

vratka části dotace 4 000.00 

CELKEM  102 347,00 

 

 

Informace o vyúčtování dotací budou předloženy na vědomí dotčeným komisím RMH na jejich 

nejbližších jednáních.  
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Koncepce kultury města Havířova 2022–2030 

se skládá z následujících dokumentů: 
1. Analytická, návrhová a implementační část 
2. samostatná příloha Zásobník projektů 
3. samostatná příloha Akční plán na roky 2023–2024 
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PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 28576217 

tel.: +420 595 136 023, web: http://rozvoj-obce.cz, e -mail: info@rozvoj-obce.cz 

Realizační tým:  

xxxxx 

xxxxx 

xxxxx  
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xxxxx  
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a další 

 

Zpracováno v úzké součinnosti se statutárním městem Havířov.  
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SEZNAM ZKRATEK 
ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 

EU Evropská unie 

HPH Hrubá přidaná hodnota 

KKMH Koncepce kultury města Havířova 

MK Městská knihovna Havířov 

MKS Městské kulturní středisko Havířov 

MMH Magistrát města Havířova 

MŠ Mateřská škola 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

ŘS Řídící skupina 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

Sb.  Sbírka 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

SM Statutární město 

SMH Statutární město Havířov 

SO Správní obvod 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SŠ Střední škola 

SW Software 

SWOT Analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola 
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ÚVOD 
Kulturní potenciál lze nalézt v každém regionu i každé obci. Záleží pouze na míře realizovaných 
a rozvíjených aktivit. Je důležité uvědomit si, že kulturní a společenský život obce se odráží také na 
spokojenosti občanů s životem v obci. Kulturní potenciál tvoří vše, co může člověka vnitřně obohatit, 
a co vytváří kulturní život obce. Jedná se tak o kulturní památky, kulturní instituce jako jsou muzea, 
galerie, divadla, knihovny, kulturní domy, informační centra, kina aj., dále to jsou spolky, neziskové 
organizace a nadace zabývající se kulturou a neprofesionálně živým uměním (např. ochotníci, pěvecké 
nebo taneční soubory) nebo školské instituce (základní, střední, vyšší i vysoké, ale také mateřské 
a umělecké). Do kulturního potenciálu území spadají také místní zvyky a tradice (např. folklorní 
slavnosti, průvody, poutě nebo festivaly). Kulturu spoluutvářejí také subjekty nebo osoby, které 
s kulturou nemají zdánlivě nic společného (např. hasiči nebo sportovní kluby, které realizují nebo se 
spolupodílejí také na realizaci společensko-kulturních aktivit). 

Rozvoj kultury je tak závislý nejen na podpoře kulturních zařízení a institucí, ale zejména na samotných 
lidech, protože bez aktivních a zapálených jedinců a skupin, ať už profesionálů nebo amatérů, by 
kultura nemohla existovat. 

 SPECIFIKACE POTŘEBNOSTI ÚČELU DOKUMENTU 
Předchozí Koncepce kultury města Havířova 2013 - 2020 byla obsahově překonaná. Město Havířov 
provedlo vyhodnocení této koncepce, dle kterého se podařilo z celkového počtu 65 aktivit splnit 54, 
dalších 7 aktivit bylo splněno alespoň částečně, 4 aktivity se splnit nepodařilo. Na základě tohoto 
hodnocení byla stanovena také východiska pro zpracování navazující koncepce, která byla při 
zpracování koncepce na období 2022 – 2030 využita. Jedná se především a vyšší míru zapojení 
relevantních aktérů do tvorby koncepce, a to jak zástupců subjektů realizujících kulturu na území 
města, tak samotných obyvatel statutárního města Havířova. 

Statutární město Havířov zpracováním nové koncepce vyjadřuje zájem o rozvoj místní kultury na území 
města. Dokument je zpracován jako základní rozvojová koncepce stanovující podmínky pro zlepšování 
stávající kulturní nabídky pro obyvatele a návštěvníky města. Obsahuje dlouhodobá řešení, která jsou 
udržitelná i s ohledem na financování z veřejných rozpočtů a která jsou založena na principu podpory 
různorodosti kulturní nabídky v Havířově. 

 VÝCHODISKA, KONTEXT ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY Z POHLEDU 
PRÁVNÍ ÚPRAVY OBLASTI KULTURY, VAZBY NA NADŘAZENÉ 
DOKUMENTY 

Kapitola je zaměřena na východiska, kontext řešené problematiky z pohledu právní úpravy oblasti 
kultury, vazby na nadřazené dokumenty apod., z kterých je následně vycházeno při tvorbě Koncepce 
kultury města Havířova 2022-2030. 

1.2.1. KULTURA Z POHLEDU ZÁKONŮ ČR 

Problematiku kultury na úrovni České republiky řeší Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích 
podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon 
o podpoře kultury), který „upravuje některé druhy podpory poskytované státem, jehož jménem jedná 
Ministerstvo kultury, v oblasti kultury, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců této podpory, jakož 
i některé další vztahy související s jejím poskytováním.“1 

Zákon o podpoře kultury definuje veřejné kulturní služby „spočívající ve zpřístupňování umělecké 
tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchování a zpřístupňování 
informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích 

 
1 Zákon č. 203/2006 Sb., Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů 
§ 1 (předmět úpravy). 
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potřeb veřejnosti.“2 Kulturní služby, na jejichž podpoře má stát prioritní zájem, jsou určovány státní 
kulturní politikou – v současnosti je v platnosti strategický dokument Státní kulturní politika na léta 
2015-2020 (s výhledem do roku 2025), viz str. 15 tohoto dokumentu. Dále zákon o podpoře kultury 
povoluje Ministerstvu kultury zřizovat ale i rušit státní příspěvkové organizace a umožňuje státním 
příspěvkovým organizacím, resp. muzeím a galeriím pojišťovat umělecká díla, která nejsou v jejich 
vlastnictví. Zákon o podpoře kultury řeší také poskytování tvůrčích a studijních stipendií v oblasti umění 
a kultury a osvobozuje od daně ocenění udělovaná Ministerstvem kultury.3  

Další zákony ovlivňující kulturní prostředí České republiky, resp. kulturní subjekty, které se rovněž 
zabývají jednotlivými způsoby podpory kultury a umění v České republice, jsou: 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Oblast kultury je řešena již v preambuli Ústavy České republiky 
„My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku, … odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné 
přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, … 
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců 
přijímáme tuto Ústavu České republiky.“ 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina 
základních práv a svobod  

V článku 15 odstavci 2 je zaručena svoboda umělecké tvorby.  

Pro rozvoj a šíření kultury a umění je důležitý také článek 17 
odstavec 3, který zaručuje nepřípustnost cenzury, a odstavec 
4 umožňující svobodné vyjadřování názorů slovem, písmem, 
tiskem, obrazem nebo jiným způsobem.  

Článek 20 odstavec 1 zaručuje svobodu sdružování občanů 
(toto právo je ukotveno také v zákoně č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů).  

Z hlediska práv národnostních a etnických menšin jim je dle 
článku 25 odstavce 1 zajištěno mj. právo rozvíjet vlastní 
kulturu. 

Článek 34 zaručuje zákonnou ochranu práva k výsledkům 
tvůrčí duševní činnosti a právo přístupu ke kulturnímu 
bohatství. Ochrana práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti 
je upravena zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský 
zákon). 

Článek 35 udává, že při výkonu svých práv nikdo nesmí 
ohrožovat ani poškozovat kulturní památky nad míru 
stanovenou zákonem. 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy, ve znění 
pozdějších předpisů (tzv. 
Kompetenční zákon) 

Zákon upravuje vznik ministerstev ČR a udává, jakou oblastí 
činnosti a v jakém rozsahu se mají zabývat.  

Dle § 8 je Ministerstvo kultury ústředním orgánem státní 
správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní 
památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci 
tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných 
informačních prostředků, pro rozhlasové a televizní vysílání, 

 
2 Zákon č. 203/2006 Sb., Zákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů 
§ 2 (Veřejné kulturní služby). 
3 Ocenění v oblasti kultury, která uděluje Ministerstvo kultury, mohou být čestná nebo spojená s peněžní i věcnou 
odměnou. Podrobnosti stanovuje Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných 
Ministerstvem kultury. 
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nestanoví-li zvláštní zákon jinak, dále pro provádění 
autorského zákona a pro výrobu a obchod v oblasti kultury. 

Ministerstvo kultury má, stejně jako ostatní ministerstva, za 
úkol zajistit dle zákona ve své oblasti působnosti úkoly 
uvedené v § 21 - § 27 tohoto zákona. Z hlediska financování 
kultury je pro nás zásadní § 23, dle kterého „ministerstva 
předkládají za svěřená odvětví podklady potřebné pro 
sestavení návrhů státních rozpočtů republiky a pro přípravu 
jiných opatření širšího dosahu. Zaujímají stanovisko 
k návrhům, které předkládají vládě České republiky jiná 
ministerstva, pokud se týkají okruhu jejich působnosti.“ 

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně 
sbírek muzejní povahy a o změně 
některých dalších zákonů 

Dle § 1 stanovuje tento zákon podmínky ochrany sbírek, 
uchovávaných zejména v muzeích a galeriích, dále stanovuje 
podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy, 
práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy, upravují 
se veřejně prospěšné služby, vybrané veřejně prospěšné 
služby a standardizované veřejně prospěšné služby 
poskytované muzei a galeriemi a stanoví se podmínky jejich 
poskytování a správní tresty za porušení stanovených 
povinností. 

Zákon České národní rady č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči 

Zákon určuje rozsah státní památkové péče, definuje kulturní 
památku a způsob jejího prohlášení, evidence a ochrany, 
rovněž se věnuje oblasti památkových rezervací, památkových 
zón a archeologických výzkumů a nálezů.  

Zákon také stanovuje orgány moci výkonné v oblasti státní 
památkové péče, kterými jsou Ministerstvo kultury (mj. 
koordinuje oblast státní památkové péče, zřizuje Národní 
památkový ústav), krajské úřady (mj. dohlíží na národní 
kulturní památky) a obce s rozšířenou působností (mj. dohlíží 
na kulturní památky), památková inspekce (dohlíží na 
dodržování památkového zákona) aj. 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon) 

Zákon udává pravidla pro užití díla. Nedílnou součástí je řešení 
oblasti kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících 
s právem autorským. Tento zákon je tak zásadní pro samotnou 
činnost umělců. 

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách 
a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon) 

Zákon udává pravidla pro fungování knihoven. Dle § 4 může 
provozovatel knihovny poskytovat další služby, v oblasti 
kultury se jedná zejména o kulturní, výchovné a vzdělávací 
činnosti, jsou zde však uvedeny i další činnosti. 

Financování kultury vychází ze základní premisy kultury jakožto veřejné služby. V současné době je 
velká míra kompetencí v oblasti poskytování kulturních služeb a podpory umění a kultury přidělena 
krajům a obcím, což je obecně považováno za velmi důležitý krok. Obce a kraje se tak staly zřizovateli 
příspěvkových organizací a organizačních složek a suverénními vlastníky svého majetku. V prostředí 
České republiky však chybí legislativní opora a detailní propracování těchto kompetencí. 4 

 
4 MOCKOVČIAKOVÁ, A. Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se 
zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury, 
2006. ISBN 80- 7086-200-0. 
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Vztah krajů ke kultuře neupravuje žádný legislativní dokument, přesto je zachování kulturního dědictví 
a kulturních tradic důležitou součástí duchovního a kulturního života každého regionu. Priority a výši 
podpory v oblasti kultury si stanovuje kraj v rámci samostatné působnosti. V samostatné působnosti 
se kraje dle zákona starají o komplexní územní rozvoj, uspokojování potřeb občanů, včetně potřeby 
informovanosti a celkového kulturního rozvoje. K tomuto účelu mohou přijímat koncepce, plány, 
dotační programy. V přenesené působnosti jsou krajské úřady podle zákona o státní památkové péči 
a zákona o krajích pověřeny výkonem památkové péče, v rámci níž vykonávají např. dozor při obnově 
národních kulturních památek, dohled nad dodržováním památkového zákona, vedení seznamu 
kulturních památek, rozhodování o povinnostech vlastníka nemovitosti strpět provedení 
archeologických výzkumů, o podmínkách archeologických výzkumů apod. Podpora kultury 
a památkové péče má přispět k větší konkurenceschopnosti kraje, k jeho atraktivitě pro návštěvníky, 
kvalitě života jeho obyvatel a pocitu sounáležitosti s místem.5 

„Krajské samosprávy zajišťují regionální funkce prostřednictvím zřizování alespoň jedné knihovny 
a muzea a/nebo galerie, resp. paměťových institucí. Kraje spoluvytváří finanční, koncepční a legislativní 
předpoklady pro rozvoj kultury. Mohou zřizovat i další příspěvkové organizace (některé kraje zřizují 
divadla, filharmonie, hvězdárny, ústavy archeologické památkové péče), jsou zmocněny rozhodovat 
o bezúplatném převodu movitých věcí, z vlastních prostředků poskytují dotace tuzemským fyzickým 
a právnickým osobám na podporu rozvoje kultury, metodickou pomoc obcím a ostatním institucím.“ 

Dle zmíněného je krajská kulturní politika zaměřena především na:6 

1. Výkon státní správy v oblasti kultury a péče o kulturní památky 
2. Rozvoj činností knihoven, muzeí a galerií (síť základních kulturních institucí, příspěvkové 

organizace kraje) 
3. Podporu ostatních činností v oblasti kultury, ovlivňování aktivit subjektů působících v oblasti 

kultury 

Role krajů v oblasti podpory kultury lze vymezit následovně: 

Role krajů Funkce krajů Nástroje krajů 

Koncepční 
a koordinační 

• Podpora kultury na regionální úrovni 

• Tvorba metodických nástrojů 

• Zajištění institucionální a personální 
základny pro realizaci kulturní politiky na 
úrovni kraje  

• Poradenská činnost 

• Legislativní nástroje (právní 
předpisy/nařízení kraje, obecně závazné 
vyhlášky, návrhy zákonů adresované 
Poslanecké sněmovně aj.) 

• Tvorba a schvalování krajských 
koncepčních materiálů 

• Poradenství pro obce, města, soukromý 
sektor, neziskové organizace, vzdělávací 
instituce 

Finanční podpora  • Zajištění finančních prostředků pro 
oblast kultury 

• Provoz a investice jednotlivých 
příspěvkových organizací kraje 

• Rozpočet kraje  

• Investiční a neinvestiční příspěvky 

• Krajské fondy 

• Dary 

• Projektové financování 

• Granty 

• Partnerství 

• Stipendia 

Organizační (realizační) • Podpora realizace projektů 
prostřednictvím Státních fondů, 
komunitárních programů, krajských 
dotací/dotačních programů 

• Organizace, realizace a spoluúčast na 
aktivitách a projektech v oblasti kultury  

• Zřízení krajských kulturních 
příspěvkových organizací 

• Realizace kulturních aktivit a projektů 
 

 
5 Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol. Kultura v krajích České republiky. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 416 s. ISBN 978-80-7330-222-1. 
6 Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol. Kultura v krajích České republiky. Praha: 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 416 s. ISBN 978-80-7330-222-1. 
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Role krajů Funkce krajů Nástroje krajů 

Informativní 
a propagační 

• Reprezentace kulturních aktivit, 
projektů a zajímavostí a kulturního 
dědictví na různých platformách 
v oblasti kultury a cestovního ruchu 

• Tvorba kampaní 

• Krajská marketingová koncepce 

• Udělování ocenění a titulů 

Zdroj: PROCES, 2022. 

Obce s rozšířenou působností mají povinnosti jak v přenesené, tak samostatné působnosti. Ostatní 
obce se oblastí kultury zabývají pouze ve své samostatné působnosti. Ačkoli v této oblasti chybí 
legislativní ukotvení, mohou si obce dle rozsahu kulturních aktivit, které vyvíjí, zřídit např. kulturní 
komisi rady, příp. výbor zastupitelstva.  

Obce a města dbají na celkový kulturní rozvoj a potřeby svých občanů. Obec má dle § 35 odstavce 
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení) v souladu s místními 
předpoklady a s místními zvyklostmi vytvářet podmínky pro rozvoj kultury, resp. vytvářet podmínky 
pro uspokojování potřeb svých občanů v oblasti celkového kulturního rozvoje. Dále dle: 

• § 10, písmene b) zákona o obcích může obec v samostatné působnosti povinnosti pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně 
tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění 
veřejného pořádku ukládat obecně závaznou vyhláškou.  

• § 50, odstavce 1, písmene a) a f) zákona o obcích patří mezi předmět činnosti svazku obcí také 
úkoly v oblasti kultury a zároveň správa kulturních zařízení. 

Existuje-li v obci národnostní menšina, měla by být kultura menšiny součástí kultury obce. 

Obce mohou zřizovat divadla, muzea, knihovny, galerie, orchestry a další kulturní instituce. Zpravidla 
větší města mívají zpracovanou svou vlastní koncepci kultury a pro tuto oblast mají vytvořené finanční 
nástroje formou grantů a dotací. 

Role obcí v oblasti podpory kultury lze vymezit následovně: 

 Role obcí  Funkce obcí Nástroje obcí 

Koncepční a koordinační • Podpora kultury na lokální úrovni 

• Zajištění institucionální a personální 
základny pro realizaci kulturní politiky 
na lokální úrovni 

• Tvorba a schvalování koncepčních 
materiálů 

• Zřízení kulturní komise rady/kulturního 
výboru zastupitelstva 

Finanční podpora  • Zajištění finančních prostředků pro 
oblast kultury 

• Provoz a investice jednotlivých 
příspěvkových organizací města 

• Rozpočet obce  

• Investiční a neinvestiční příspěvky 

• Fondy města 

• Dary 

• Projektové financování 

• Dotační programy města 

• Partnerství 

Organizační (realizační) • Organizace, realizace a spoluúčast na 
aktivitách a projektech v oblasti 
kultury  

• Zřízení městských kulturních 
příspěvkových organizací 

• Realizace kulturních aktivit a projektů 

Zdroj: PROCES, 2022. 
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1.2.2. KULTURA Z POHLEDU NADŘAZENÝCH STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI KULTURY NA ÚROVNI EU 

Zelená kniha – Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví 

Dokument Evropské komise Zelená kniha – Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví se zabývá 
využitím potenciálu kulturních a tvůrčích průmyslů a obsahuje vymezení a možnosti strategické 
podpory kreativního průmyslu, zároveň obecně vymezuje kulturní a tvůrčí odvětví, a to následovně:  

1. „Kulturní odvětví jsou ta odvětví, jež produkují a šíří produkty nebo služby, které se v okamžiku 
svého vzniku vyznačují určitou povahou, zamýšleným využitím nebo účelem, a které jsou 
výrazem nebo prostředkem kulturních projevů, a to nezávisle na obchodní hodnotě, již mohou 
tyto produkty nebo služby mít. Kromě tradičních uměleckých odvětví (scénické umění, vizuální 
umění, kulturní dědictví – včetně veřejného sektoru) sem řadíme film, DVD a video, televizi 
a rozhlas, videohry, nová média, hudbu, knihy a tisk. Tento koncept je definován v souvislosti 
s kulturními projevy v rámci Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních 
projevů z roku 2005.“7 

2. Tvůrčí odvětví (např. architektura a design, grafický design, módní návrhářství a reklama) mají 
kulturní rozměr a používají kulturu jako vstupní hodnotu, jejich výstupní hodnota je však 
především funkční.  

Evropská komise iniciovala také projekt ESSnet Culture (European Statistical System Network on 
Culture neboli Evropská síť statistického systému pro kulturu), který byl koordinovaný Eurostatem. 
Jedná se o evropský rámec pro kulturní statistiky jako základ pro sběr dat v členských zemích EU, aby 
bylo možné údaje jednotlivých zemí porovnávat a analyzovat. Evropská komise nemá žádnou 
pravomoc v oblasti kulturní politiky, uvedený rámec tedy není pro členské státy závazný a nemusí se 
jím řídit. 

Program Kreativní Evropa 

Podpora kinematografie a kulturních a kreativních odvětví je na evropské úrovni realizována 
prostřednictvím programu Evropské komise Kreativní Evropa, jehož cílem je vytvořit jednotný rámec 
pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, 
filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít 
synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.8 Rozpočet Programu na 
období 2021-2027 je 2,44 mld. EUR a skládá se ze dvou dílčích programů a jedné mezioborové části. 

1. Dílčí program MEDIA – podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu  
2. Dílčí program Kultura - podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních 

odvětví 
3. Mezioborová část zahrnující nástroj pro finanční záruky, nabízí prostředky na vypracování 

studií a podporuje lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo 
prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními 
a kreativními odvětvími 

 
7 ZELENÁ KNIHA – Politika v oblasti auditu: poučení z krize [cit. 13. 2. 2020]. Dostupné na: 
file:///C:/Users/Petra%20Koprajdov%C3%A1/Downloads/ZELENA-KNIHA---Uvolneni-potencialu-kulturnich-a-
tvurcich-odvetvi.pdf  
8 Program Kreativní Evropa [cit. 13. 2. 2020]. Dostupné na: https://www.mkcr.cz/program-kreativni-evropa-
548.html 

file:///C:/Users/Petra%20KoprajdovÃ¡/Downloads/ZELENA-KNIHA---Uvolneni-potencialu-kulturnich-a-tvurcich-odvetvi.pdf
file:///C:/Users/Petra%20KoprajdovÃ¡/Downloads/ZELENA-KNIHA---Uvolneni-potencialu-kulturnich-a-tvurcich-odvetvi.pdf
https://www.mkcr.cz/program-kreativni-evropa-548.html
https://www.mkcr.cz/program-kreativni-evropa-548.html
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Cíle a priority Programu jsou následující: 

1. Větší důraz na nadnárodní tvorbu a inovace 
2. Snazší přístup k financování prostřednictvím vyšší míry spolufinancování (vyšší příspěvky na 

projektu z programu) 
3. Důraz na podporu spolupráce na úrovni EU s cílem zvýšit konkurenceschopnost evropského 

audiovizuálního odvětví v celosvětovém měřítku 
4. Program mobility pro umělce a profesionály 
5. Opatření zaměřená na potřeby konkrétních tvůrčích odvětví, jako je hudba, architektura a 

kulturní dědictví 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY V OBLASTI NA ÚROVNI ČR 

Na úrovni České republiky a také na úrovni nižších samosprávných celků existuje řada platných 
strategických a koncepčních dokumentů upravujících oblast kultury. Této oblasti je blíže věnován 
prostor v rámci kapitoly 2.3. tohoto dokumentu. 

 METODIKA ZPRACOVÁNÍ 
Při zpracování koncepce jsou využity principy, které vycházejí z moderního přístupu Evidence Based 
Policy9,10 (politika založená na důkazech), který je prosazován Evropskou komisí. Cílem Evidence Based 
Policy je využít informace, které máme či můžeme získat, a přeměnit je na nezbytnou znalost pro 
zlepšení našich budoucích rozhodnutí. Přístup upřednostňuje pečlivé analýzy a evaluace nad ideologií, 
marketingem či setrvačností aktuálního stavu. Samotný přístup Evidence Based Policy lze rozdělit 
do čtyř na sebe navazujících principů11: 

1. Sestavení souborů informací o aktuálním stavu a o tom, co může v budoucnu fungovat, včetně 
stanovení nákladů a přínosů. 

2. Monitorování efektivity provedených rozhodnutí prostřednictvím dopadových evaluací. 
3. Využití výsledků evaluací ke změnám v rozhodnutí směrem k nejefektivnějším variantám. 
4. Realizace inovací a testování nových přístupů. 

Princip Evidence Based Policy je nezbytný pro zajištění nejlepšího možného využití veřejných zdrojů 
a dosažení nejvhodnějších dopadů zacílených strategií na život obyvatelstva. Politika založená 
na důkazech je efektivním prostředkem reakce na důležité aktuální i budoucí výzvy na všech úrovních 
veřejné správy a její správné využívání vede ke zvýšení efektivity rozhodnutí a řešení sociálních, 
ekonomických a environmentálních problémů.  

Tímto přístupem se stane Koncepce kultury města Havířova 2022-2030 moderním strategickým 
dokumentem. Použité principy jsou v souladu i s Metodikou přípravy veřejných strategií, která je 
schválena vládou dne 28. ledna 2018 (usnesení č. 71/2019), kde „členům vlády a vedoucím ostatních 
ústředních správních úřadů bylo uloženo a hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy bylo doporučeno 
vycházet z Metodiky při tvorbě a implementaci strategických dokumentů"12. 

Postupové kroky při zpracování této koncepce vychází z principů triangulace a participace. Je-li to 
možné (tj. existují-li takové zdroje), jsou závěry formulovány z více na sobě nezávislých zdrojů, případně 
data/informace jsou zpracovány/ověřeny prostřednictvím více metod. Princip participace pak 
poukazuje na potřebu zapojení jak zaměstnanců magistrátu města, tak nositelů kultury ve městě a také 
jeho obyvatel a tím využití co nejvíce informací a dat z hodnoceného prostředí.  

 
9 LEE, N. KIRKPATRICK, C. (2006) Evidence-based policy-making in Europe: An Evaluation of European 
Commission Integrated Impact Assessments, Impact Assessment and Project Appraisal, 24:1, 23-33. 
10 WILSON, J. (2015) Evidence-based policy making in the European Commission. CICERO.  
11 MILNER J., ELDRIDGE, M. 2016. From Evidence to Outcomes: Using Evidence to Inform Pay for Success 
Project Design. Washington, DC: Urban Institute, 2016. 11 s. Dostupné z: http://urbn.is/2bY8Ddh 
12 Více informací na: https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-
REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu 

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu
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Koncepce kultury města Havířova 2022-2030 se člení na: 

1. Analytickou část, která popisuje stav kultury ve městě Havířově. Je zakončená analýzou problémů 
a SWOT analýzou13, která sleduje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti. Výroky ve SWOT 
analýze by měly být založeny na ověřitelných faktech. Dokument využívá modifikovanou SWOT 
analýzu, tzn. u silných a slabých stránek zohlednit současný stav a u příležitostí a hrozeb 
očekávaný budoucí vývoj. Tento postup se osvědčil u mnoha strategických dokumentů a plánů. 
Cílem SWOT analýzy je podporovat silné stránky a omezovat slabé stránky, využívat nové 
příležitosti a minimalizovat hrozby. 

Pro tvorbu analytické části byla využita primární data (polostrukturované rozhovory či 
dotazníkové šetření s představiteli kultury v Havířově, dotazníkové šetření a rozhovory mezi 
veřejností) i sekundární data (databáze ČSÚ, SLDB, Monitor státní pokladny, odborné publikace 
a strategické dokumenty na nadnárodní, národní i lokální úrovni). 

2. Návrhovou část, která obsahuje Vizi rozvoje kultury, strategické cíle/pilíře města, specifické cíle a 
opatření, v souladu se zadáním s principy vycházejícími z Metodiky přípravy veřejných strategií, 
přijaté usnesením vlády ČR č. 71/201914. 

Vize Popis žádoucího budoucího stavu, kterého chceme prostřednictvím realizace 
koncepce dosáhnout. Vztahuje se na koncepci jako celek. K naplnění vize by mělo 
dojít v dlouhodobém horizontu. 

Strategické 
cíle/pilíře 
města 

Strategické oblasti, někdy označované jako prioritní osy, stanovují hlavní cíle vedoucí 
k naplnění vize rozvoje kultury. 

Specifické 
cíle 

Specifické cíle rozpracovávají strategické cíle. Specifický cíl se skládá z jednoho nebo 
více opatření. 

Opatření Definuje kroky vedoucí k dosažení požadovaných specifických cílů. 

3. Implementační část, jejímž účelem je nastavit proces implementace nově vzniklých strategických 
částí do činnosti magistrátu města a organizací zřízených nebo založených městem. V rámci 
implementační části je popsán postup přípravy projektů a aktivit. Dále je popsáno zavedení 
zvolené strategie a kompetencí do činnosti magistrátu města. Důležitou součástí implementace 
jsou také dokumenty akční plán a zásobník projektů, které tvoří samostatné dokumenty této 
koncepce.  

 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
Kultura Jednotná definice kultury neexistuje. V obecném pojetí se jedná o systém 

hmotných a duchovních hodnot vytvářený prací lidstva v celém procesu jeho 
vývoje. V užším slova smyslu je kulturou myšlena zvláštní sféra společenského 
života, ve které probíhají určité procesy a činnosti a vznikají specifické 
produkty. Tato sféra se převážně vztahuje na oblast umění, ochrany 
kulturních hodnot atd. Zároveň v tomto pojetí plní kultura různé funkce, jako 
např. kultivační, komunikační, vzdělávací, reprezentační atd. Hlavní funkcí 
této sféry je však realizace tvorby, produkce, zprostředkování a ochrany 
kulturních statků uspokojujících specifické kulturní potřeby. 

 
13 SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O 
= Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). 
14 Podobným způsobem ke strategickému plánování přistupuje PŮČEK, M., KOPPITZ, D., Strategické plánování 
a řízení pro obce, města a regiony. Vydání 1. Praha: NSZM, 2012, v kapitole 1 Strategické řízení samospráv: 
klíčové principy, kompetence a hodnoty str. 21. 
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Kulturní politika Udává směr rozvoje v oblasti kultury dané oblasti nebo regionu (vize, cíle, 
priority atd.) Kulturní politika vznikla s cílem podporovat kulturní život, chránit 
kulturní dědictví a produkovat kulturní statky. Vlastní koncepci kulturní 
politiky má jak Evropská unie, tak Česká republika. 

Kulturní průmysl Do kulturních průmyslů patří oblasti periodického a neperiodického tisku a 
audiovizuálních a interaktivních médií. 

Kreativní průmysl Kreativní průmysl zahrnuje oblasti architektury, reklamy a designu. 

Kulturní sektor Kulturní sektor, nazývaný též „tradiční odvětví“ zahrnuje kulturní dědictví, 
interpretační umění, výtvarné umění (bez designu) a kulturní a umělecké 
vzdělávání. 

Živá kultura Živá kultura neboli živé umění zahrnuje několik uměleckých směrů – divadlo, 
tanec, hudba, film nebo výtvarné umění. 

Kulturní 
infrastruktura 

Kulturní infrastrukturou se rozumí jednak nemovitosti, jednak i technické 
vybavení sloužící pro kulturní účely v daném území. 

Paměťové instituce Knihovny, archivy, muzea, výzkumné ústavy, univerzity, jejichž cílem je 
ochrana a zpřístupňování dokumentů kulturního dědictví.15 

 OBECNÉ TRENDY V KULTUŘE 
Evropská unie usiluje o zachování společného evropského kulturního dědictví, a proto v Evropě 
podporuje a propaguje jak umění, tak kreativní odvětví a prosazuje spolupráci v oblasti kultury mezi 
členskými státy a s mezinárodními organizacemi. Role EU v oblasti kultury je stanovena v článku 
167 Smlouvy o fungování EU. Činnost oddělení v této oblasti je vymezena Evropskou agendou pro 
kulturu, jejímž cílem je posílit roli a postavení kultury ve stále více globalizovaném světě. Prvky kulturní 
povahy jsou obsaženy v řadě politik EU, např. politika vzdělávání, výzkumu, sociální politika, regionální 
rozvoj nebo vnější vztahy.16 

V roce 2018 byla EU realizována iniciativa Evropský rok kulturního dědictví, v rámci níž provádí 
Evropská komise ve spolupráci s klíčovými partnery dlouhodobé projekty týkající se deseti témat 
nazvaných 10 evropských iniciativ, jež odpovídají 4 zásadám, které definují, co znamená Evropský rok 
kulturního dědictví 2018: angažovanost, udržitelnost, ochrana a inovace.17 

Role a význam kreativních odvětví, resp. kultury se přirozeně liší stát od státu a ještě vyšší diferenciace 
můžeme identifikovat na regionální úrovni. „V České republice prozatím není jednotně aplikovaná 
definice či vymezení kreativního odvětví, přičemž prozatím existuje poměrně limitovaný vzorek 
dostupných jak empirických, tak teoretických studií.“18  

Hodnocení obecných trendů české kultury vychází především z výzkumného projektu z roku 2015 
Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, který zpracoval Institut umění - Divadelní ústav 
a z rešerše strategických dokumentů v oblasti kultury. 

Česká republika je zemí se silnými kulturními tradicemi a cítěním ve vztahu k národnímu kulturnímu 
bohatství a má tedy vysoký potenciál kulturního a kreativního průmyslu, disponuje bohatou 
infrastrukturou, ať už se jedná o fyzické zázemí či kulturní tradice, profesionální aktivity i vysokou míru 
zapojení a účast občanů na kulturním dění (s čímž souvisí i zájem publika a vyšší míra návštěvnosti v ČR, 

 
15 Zdroj: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 
16 Kultura v Evropské unii. Dostupné na: https://europa.eu/european-union/topics/culture_cs 
17 Kultura v Evropské unii. Dostupné na: https://europa.eu/european-union/topics/culture_cs 
18 SLACH, Ondřej, Petr RUMPEL a Jaroslav KOUTSKÝ. Profilace měkkých faktorů regionálního rozvoje. Ostrava: 
ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, 2013. ISBN 978-80-904810-7-7. 
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než je evropský standard19). Některá odvětví (např. design, umělecká řemesla, digitální hry a odvětví 
digitálního obsahu) zažívají rapidní nárůst publika/zákazníků i samotných aktérů.20  

Silnými stránkami kultury České republiky jsou rovněž:  

• tradice a dobrá úroveň řemeslných dovedností, speciálních technik a pracovních postupů,  

• rozvinutý neziskový sektor včetně spolkových a neprofesionálních aktivit,  

• dotační systém na úrovni státu i samosprávy, 

• zvyšující se zapojení občanů do komunitních aktivit  

• rostoucí míra dobrovolnictví,  

• ucelený systém formálního a neformálního vzdělávání nabízející široký výběr školních 
a volnočasových aktivit, 

• existence husté sítě kulturních organizací a dílčí infrastruktury (knihovny, divadelní sály, muzea 
a galerie atd.) s různorodým zaměřením aktivit (nicméně s poměrně zastaralým vybavením 
a mnohdy nevyhovujícím současným potřebám jednotlivých oblastí), 

• poměrně pokročilý stupeň všeobecného přístupu k internetu, umožňující využití informačních 
a komunikačních technologií v oblasti propagace, vzdělávání, digitalizace, 

• schopnost mezinárodní spolupráce a exportu v určitých žánrech a druzích. 

Slabou stránkou kultury České republiky je, ve smyslu snížení zahraniční konkurenceschopnosti, 
nedostatečný důraz na renomé kultury v české společnosti. „V přístupu politiků, tedy z pohledu kulturní 
politiky, je patrný nedostatek vizí a představ směřování daných mimo jiné neznalostí a neschopností 
interpretace zahraničních trendů i neznalostí domácích potřeb způsobenou nedostatečnou komunikací 
s představiteli jednotlivých odvětví. Propast mezi veřejnou správou a praxí se stále prohlubuje.“21  

Česká kulturní politika klade z historického hlediska důraz na oblast kulturního dědictví., resp. péči 
o kulturní dědictví (především o památky), což je vzhledem k jejich množství v České republice 
přirozené, nicméně pak chybí patřičný důraz také na oblast tzv. živého umění a rozvíjejících se 
kreativních sektorů, které jsou považovány za hlavní hybatele ekonomického i společenského růstu. 
Důkazem je např. způsob využití Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) pro oblast 
kultury, kdy je priorita ze strany Ministerstva kultury stále soustředěna na investice do památkové 
infrastruktury.22 Dalšími negativními trendy v oblasti kultury v ČR jsou: 

• Roztříštěnost kulturních aktivit a organizací na úkor nízké úrovně kvality a nízké 
konkurenceschopnosti nabízených služeb a produktů.  

• Nízká úroveň profesionality kulturních organizací (především v oblasti managementu, 
marketingu a práce s publikem). 

• Nedostatečné financování, především na úrovni státu a krajů. 

• Nerozvinutá úroveň kooperativního financování kulturních organizací (stát, město, kraj). 

• Málo rozvinutá spolupráce soukromého a veřejného sektoru (Public-private Partnership), 
nedostatečně rozvinutá filantropie a dárcovství soukromého sektoru v oblasti kultury apod. 

• Málo rozvinutá spolupráce a komunikace aktérů kultury a dalších stakeholderů (dotčených 
subjektů). 

• Nízká úroveň reflexe skutečné potřeby kulturního prostředí (trhu a praxe) v oblasti vzdělávání. 
Jako příklad lze uvést neuplatnitelnost velkého množství absolventů uměleckých škol typu 
konzervatoří či nepřipravenost absolventů uměleckých a odborných škol na trh práce 

 
19 Koncepce rozvoje místní kultury Zlínského kraje na léta 2015-2024. Dostupné na. https://www.kr-
zlinsky.cz/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-v-oblasti-kultury-cl-2011.html 
20 ŽÁKOVÁ, Eva a kolektiv. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Praha: Institut umění – Divadelní 
ústav, 2015. ISBN 978-80-7008-3 (pdf) 
21 ŽÁKOVÁ, Eva a kolektiv. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Praha: Institut umění – Divadelní 
ústav, 2015. ISBN 978-80-7008-3 (pdf) 
22 ŽÁKOVÁ, Eva a kolektiv. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Praha: Institut umění – Divadelní 
ústav, 2015. ISBN 978-80-7008-3 (pdf) 
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(nedostatečné kompetence v oblasti managementu, marketingu, autorských práv, tzv. 
podnikavosti apod.) 

I přes to, že je Moravskoslezský kraj vnímán jako průmyslový region, má velký potenciál pro oblast 
kultury, která je využívána pro změnu image kraje a identity jeho obyvatel. Kulturní a kreativní odvětví 
představují novou příležitost pro rozvoj ekonomiky kraje, ale i unikátní možnost, jak využívat kulturní 
dědictví kraje, tradice kraje, lokální bohatství a živé umění. Právě nedostatečné využití tohoto 
potenciálu kraje je jednou ze slabých stránek Moravskoslezského kraje23. 

Hlavním cílem Moravskoslezského kraje je vytvářet podmínky pro nová pracovní místa v kulturně 
kreativním odvětví a zvyšovat podíl kulturních a kreativních odvětví na regionální ekonomice. Cílem je 
přilákat talenty, vytvořit podmínky pro setrvání inspirativních lidí v kraji a rozvoj jejich podnikání, které 
bude založeno na kulturním dědictví kraje. Bude tím posílena lokální ekonomika, identita kraje a pocit 
sounáležitosti s regionem. 

 PROPOJENÍ S OSTATNÍMI OBLASTMI ŽIVOTA, POPIS 
SYNERGICKÉHO EFEKTU KULTURY NA OSTATNÍ OBLASTI ŽIVOTA 

Kultura je katalyzátorem místního a regionálního rozvoje, vytváří kulturní bohatství, prostředí pro volný 
pohyb myšlenek, utváří osobní, místní, regionální i národní identitu, je zdrojem poznání a také 
důležitým stimulem cestovního ruchu, protože ekonomické využití kulturního dědictví se často 
projevuje právě v úzké součinnosti s cestovním ruchem. 

1.6.1. MULTIPLIKAČNÍ EFEKTY 

Multiplikační efekt je způsoben tím, že výstup jednoho odvětví je zároveň vstupem dalších odvětví 
národního hospodářství a naopak. Změna požadavků na vstupy jednoho odvětví tak „roztáčí spirálu“ 
změn ve vstupech jiných odvětví. Jinými slovy finance vložené do oblasti kultury přináší výnosy ze 
souvisejících služeb a ekonomických činností, tj. každá koruna vložená do kultury zvedá příjmy v oblasti 
ubytování, pohostinství aj., kdy příjmy v dalších odvětvích vzrostou právě o hodnotu multiplikátoru).  

Pro zjištění multiplikátorů odvětví je vhodná input-output analýza, která disponuje nástroji pro 
kvantifikaci vzájemných vazeb mezi subjekty (odvětvími či sektory) v ekonomice, tj. nástroji, díky 
kterým je možné předvídat dopad změny poptávky po produkci jednoho odvětví na celou ekonomiku. 

Obrázek 0.1: Princip multiplikačních efektů 

 
Zdroj: PROCES, 2020. 

Multiplikační efekty kultury se odráží zejména v oblasti produkce (tj. výsledek ekonomických činností 
– součet hodnoty všech služeb a produktů), hrubé přidané hodnoty (HPH) 24 a mezd (důchodů).  

 
23 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027. 
24 Hrubá přidaná hodnota (HPH) se používá pro výpočet produktivity ekonomiky. Představuje nově vytvořenou 
hodnotu, kterou získávají institucionální jednotky z používání svých výrobních kapacit. Je stanovena jako rozdíl 
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Obrázek 0.2: Multiplikátory živé kultury 

 
Zdroj: ČSÚ - Symetrické input-output tabulky, vlastní zpracování. 

Multiplikátor produkce Multiplikátor produkce zahrnuje jak přímé zvýšení produkce (tzn. 
produkce finálních produktů pro návštěvníky), tak i nepřímé zvýšení 
produkce, které zahrnuje produkci mezispotřeby, tzn. všech vstupních 
produktů potřebných pro výrobu finálních produktů i všech dalších 
návazných kol produkce subdodavatelů vstupních produktů. 

Multiplikátor HPH Multiplikátor HPH ukazuje vztah mezi prvotním zvýšením produkce 
(resp. poptávky) jednoho odvětví a celkovým zvýšením HPH všech 
odvětví v ekonomice. Multiplikátor HPH nezahrnuje hodnotu vstupů, 
ale ukazuje spojitost mezi iniciovaným navýšením produkce 
konkrétního odvětví a celkového vzrůstu ukazatele v ekonomice, proto 
je vhodnou alternativou multiplikátoru produkce. Oproti multiplikátoru 
produkce je odečtena mezispotřeba. 

Multiplikátor mezd 
(důchodu) 

Vyjadřuje, o kolik je třeba zvýšit náhrady zaměstnancům (mzdy, platy, 
sociální příspěvky) celkem, aby se zvýšila produkce odvětví o jednu 
peněžní jednotku. Multiplikátor mezd bude nižší než multiplikátor HPH, 
protože náhrady zaměstnanců jsou složkou HPH. Multiplikátor mezd 
v podstatě ukazuje podíl lidské práce na tvorbě produkce. Čím vyšší 
hodnota, tím vyšší je právě podíl lidské práce v daném odvětví. Naopak 
čím menší hodnota, tím větší je podíl lidské práce v ostatních odvětvích 
produkce. 

1.6.2. POZITIVNÍ EXTERNALITY 

Externalitou se rozumí aktivity, které ovlivňují ostatní ekonomické subjekty, aniž by tyto subjekty platily 
nebo byly kompenzovány za tuto aktivitu. Externality existují, pokud si společenské náklady 
a společenské užitky nejsou rovny. 

Pozitivní externalita pak znamená, že původce způsobuje jinému subjektu užitek, aniž by původci bylo 
za tento užitek zaplaceno. Z pohledu kultury lze pozitivní externality pozorovat zejména v oblasti 

 
mezi celkovou produkcí, oceněnou v základních cenách a mezi spotřebou, oceněnou v kupních cenách. Sama je 
tedy také v základních cenách. 
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působení kulturních hodnot na jednotlivce a jeho následné schopnosti tvůrčího myšlení nebo výchovy 
k estetickému a kulturnímu potenciálu obyvatel apod. 

Živá kultura přináší pozitivní externality pro společnost ve třech různých směrech, a to ekonomickém, 
sociálním a estetickém. Jinými slovy fungování živé kultury napomáhá rozvoji ekonomického 
potenciálu (tvorba nových pracovních míst, zvyšování atraktivity území z pohledu cestovního ruchu), 
rozvoji sociálního potenciálu (soudržnost obyvatel, zvyšování vzdělanosti obyvatel, zvyšování duševní 
kvality života) a rozvoji estetického potenciálu daného území (rozvoj kulturního dědictví, rozvoj 
kreativní tvorby a inovace). Tyto dopady se přenášejí z národní úrovně na kraje, lokální regiony 
a samotné obyvatele. 

1. Ekonomické pozitivní externality kultury 

1.1. Zvýšení návštěvnosti lokalit, které jsou využity živou kulturou 

V lokalitách, kde jsou pořádány kulturní události (koncerty, festivaly, divadelní představení 
atd.) dochází ke zvyšování návštěvnosti. Na základě využití živou kulturou se dané místo stává 
atraktivnějším, jeho image stoupá, lidé si ho spojují s pozitivními kulturními zážitky a vracejí 
se sem i mimo termíny těchto kulturních akcí. 

1.2. Živá kultura umožňuje rozvoj městských aglomerací 

Živá kultura je jedním z faktorů, který rozvíjí městské aglomerace. Vytváří pracovní 
příležitosti, zvyšuje kulturní potenciál a možnosti volnočasového vyžití, láká nové 
obyvatelstvo. 

1.3. Podpora lokálních prodejců a poskytovatelů služeb 

S živou kulturou je propojeno velké množství souvisejících potřeb a služeb. Návštěvníci 
kulturní události v dané lokalitě kupují výrobky místních prodejců a využívají místní služby, 
čímž podporují lokální trh. Například se jedná o nákup občerstvení, upomínkových 
a propagačních předmětů, oblečení, dopravu, ubytování atd. 

1.4. Zvýšení počtu pracovních míst 

Významnou pozitivní externalitou živé kultury je navýšení počtu pracovních míst. Kulturní 
činnosti jako takové svými aktivitami přispívají poměrně významně k celkové zaměstnanosti 
v ČR. Jednak to jsou počty vlastních zaměstnanců a externích spolupracovníků, ale také svou 
poptávkou po výrobcích a službách, kdy uspokojení této poptávky vyžaduje využití dalších 
pracovních míst v ostatních odvětvích. 

1.5. Zvýšení atraktivity využitých lokalit 

Využití lokality živou kulturou zvyšuje její atraktivnost, a to jak z pohledu těch, kteří jsou 
přímo účastni, tak i těch, kteří se o dané události dozvědí pouze z médií. 

1.6. Zvýšení kulturního potenciálu pro přilákání nových obyvatel, investic, organizací 

Kulturní potenciál je jedním z důležitých faktorů, který rozhoduje o přílivu nových obyvatel, 
investic a organizací. Lokality, regiony, respektive státy, s dostatečnou nabídkou živé kultury, 
jsou atraktivní pro obyvatele (firmy, organizace), kteří se rozhodují o stěhování (přemístění). 

1.7. Podporuje partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem 

V případě využití příspěvků a dotací na živou kulturu soukromým subjektem dochází 
k podpoře partnerství s veřejným sektorem. Tzv. Public-private Partnership otevírá nové 
možnosti na trhu pro soukromé subjekty a usnadňuje práci sektoru veřejnému. 

2. Sociální pozitivní externality kultury 

2.1. Živá kultura je významným prvkem sociální koheze 

Živá kultura dokáže sociálně sbližovat i v jiných případech nesourodé obyvatelstvo. Posiluje 
sociální soudržnost, zvyšuje zájem místních iniciativ o zapojení se do dění v dané lokalitě. Živá 
kultura je prvkem podporujícím integritu a zvyšující sebedůvěru celé komunity. 
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2.2. Vytváření pocitu vlastní identity 

Živá kultura buduje u obyvatelstva sociální kapitál, dodává sebevědomí a co je důležité, 
vytváří pocit vlastní identity. Prostřednictvím živé kultury mohou obyvatelé vyjádřit sebe 
samé, zvyšují si duševní kvality života, což má vliv na celkový sociální potenciál.  

2.3. Živá kultura přímo souvisí s kvalitou života 

Živá kultura a zejména její dostatečná nabídka jsou faktory, které rozvíjí osobnost a přímo 
souvisí s kvalitou života. 

2.4. Zvýšení vzdělanosti obyvatel 

Živá kultura není pouze možností pro využití volného času, ale jednou z jejích pozitivních 
externalit je vzdělávací, poučná a osvětová funkce. Živá kultura rozvíjí všeobecný přehled 
a celkově zvyšuje vzdělanost a kultivaci obyvatelstva. 

2.5. Živá kultura slouží jako místo tzv. pozitivní deviace a je přirozeným nástrojem proti 
kriminalitě, sociální deprivaci, drogové závislosti, násilného chování atd. 

Obecně platí, že obyvatelstvo, které se aktivně účastní na živé kultuře nebo navštěvuje 
události s ní spojené, nemá potřebu páchat kriminální činnost a vyvaruje se i dalším 
patologickým jevům. 

2.6. Slouží pro národní a regionální identifikaci kulturního dědictví 

Deklarovaným veřejným zájmem jsou kulturní práva občanů, a to zejména právo na ochranu 
kulturního dědictví, právo podílet se na užití živé kultury, svoboda tvorby živé kultury a také 
šíření jejích výsledků. 

3. Estetické pozitivní externality kultury 

3.1. Rozvoj kulturního dědictví 

Živá kultura je součástí kulturního dědictví, které je odkazem pro budoucí generace. 

3.2. Možnost experimentace, inovací a nové kreativní tvorby 

V současné době jednotvárné společnosti je důležitou pozitivní externalitou možnost inovací, 
experimentů a nové kreativní tvorby, které živá kultura poskytuje. 

3.3. Kulturní vizitka oblasti 

Jedním z faktorů, který utváří image regionů a ovlivňuje pozitivní či negativní vnímání oblasti, 
je živá kultura. 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST 
 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Z POHLEDU KULTURY 

Město Havířov leží v Těšínském Slezsku a je součástí vysoce urbanizované polycentrické Ostravské 
aglomerace25 (druhá největší sídelní aglomerace v ČR), která ovlivňuje fungovaní města a jeho funkce 
v území včetně kultury. Město, ve kterém dnes žije okolo 70 tisíc obyvatel, leží 17 km od centra Ostravy, 
které je velmi dobře dostupné jak individuální automobilovou (cca 18 minut), tak i veřejnou 
hromadnou dopravou (cca 23 min). V centru Ostravy jsou zkoncentrovány kulturní instituce národního 
významu (divadla, filharmonie, kina – multiplexy, Fakulta umění Ostravské univerzity, televizní studio 
Česká televize atd.). V nejbližším okolí leží další významná města (Karviná, Český Těšín, Orlová atd.), 
která jsou rovněž vybavena dobře dostupnou kulturní infrastrukturou a na jejichž území se pořádají 
i významné kulturní akce.  

Obrázek 2.1: Lokalizace města Havířova v Moravskoslezském kraji a intenzity dopravy 

 

Zdroj: ČSÚ (Běžná evidence obyvatel), ČÚZK (RÚIAN), ŘSD (Sčítání dopravy 2016), zpracování PROCES 

 

 
25 Dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ se jedná o jednu ze tří metropolitních oblastí v ČR. 
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Havířov je statutární město, které se nedělí na menší samosprávné celky (městské obvody nebo 
městské části), ale jsou zde zřízeny občanské komise pro jednotlivé části města: Město, Šumbark, 
Podlesí, Životice, Bludovice, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Dolní Datyně.  

Obrázek 2.2: Statutární město Havířov, městské části 

 

Zdroj: ČSÚ, ČÚZK (RÚIAN), zpracování PROCES 

Pod správu obce s rozšířenou působností Havířov pak patří kromě Havířova také města Albrechtice, 
Horní Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.  

První zmínky o území města se objevují už ve 13. století. Administrativně se Havířov stal městem na 
základě příslušného usnesení vlády Československé republiky z roku 1955 a dne 4. 12. 1955 mu byla 
udělena městská práva. Hlavním důvodem jeho vzniku byla potřeba zajistit byty pro pracovníky dolů 
a hutí v období rozvoje průmyslu na Ostravsku po druhé světové válce.  

Pro město Havířov je charakteristický rychle se rozvíjející aktivní hodnotný kulturní život, a to v mnoha 
rozmanitých podobách, včetně uchování folklorních a ostatních uměleckých tradic regionu26. Město se 
propaguje širokou nabídkou kulturních zázemí a pravidelných (ale také méně pravidelných) kulturních 
aktivit (příkladem můžou být každoročně organizované Havířovské slavnosti, jejichž návštěvnost je 
v řádu desetitisíců lidí). Lákat turisty a návštěvníky (nejen místní) a nabídnout jim zajímavou kulturní 
infrastrukturu se městu Havířov daří i přesto, že má teritoriálně blízko silnou konkurenci v podobě 
značně většího města Ostravy, která se rovněž začíná více orientovat na kulturní lákadla pro turisty.  

Město Havířov se snaží, mimo jiné, upozornit na důležitost hornictví v minulosti města, jelikož právě 
z důvodu prudce se rozvíjející těžby uhlí město vzniklo (příkladem může být stálá výstavní expozice 

 
26 Koncepce kultury města Havířova 2013 – 2020. https://www.havirov-city.cz/rozvojove-
dokumenty/rozvojove-dokumenty/koncepce-kultury-mesta-havirova-2013-2020 
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Historie psaná uhlím). Město tehdy rostlo hodně rychle, nejzajímavějším architektonickým prvkem 
Havířova je jádro města a jeho blízké okolí. Vznikl zde architektonický styl nazvaný Sorela, který je nyní 
památkově chráněný. Typickou ukázkou tohoto architektonického stylu je Kulturní dům Radost, 
tehdejší kino Radost. Z tohoto důvodu bylo jádro Havířova v roce 1992 vyhlášeno chráněnou 
památkovou zónou. Území zahrnuje soubor obytných budov ohraničený na jedné straně lesoparkem 
Stromovka, na straně druhé vede až po přírodní památku Meandry Lučiny. Na severozápadním konci 
je do chráněného území zahrnut empírový zámek s parkem a kostel sv. Anny, na jihovýchodním konci 
památková zóna končí kinem Centrum. Architekti projektující v 50. letech byty se inspirovali českou 
renesancí, o které vypovídají četné římsy, štíty, čučky a sgrafita, jimiž jsou domy vyzdobeny. Oblast 
Sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením, které je mnohem lidštější než pozdější 
panelová výstavba.27  

Město Havířov nabízí značné možnosti pro obohacení kulturního dění města. Jsou to významné akce 
celoměstského charakteru od různých slavností (Havířovské slavnosti, Folklórní (Ne)fest apod.), přes 
akce zaměřené na děti, tematické akce spojené s významným ročním obdobím (Svátky jara, Vánoční 
městečko apod.) až po pietní akce či různá ocenění. Tyto akce se konají v průběhu celého roku a jsou 
prostorově směřovány do centrální části města Havířova. 

Kromě pozoruhodných staveb, historické prezentace hornického obyvatelstva, kulturních akcí 
v podobě Havířovských slavností a jiných je město také dosti zajímavé tím, že se téměř od svých 
počátků prezentuje jako město zeleně. Ve městě se nachází hodně parků, stromů, zeleně a péče o zeleň 
je jednou z dlouhodobých priorit města. V letech 2005-2008 vznikla databáze zajímavých stromů, 
rostoucích v centrální části města, která byla v roce 2010 a 2012 aktualizována. Prezentováno je celkem 
207 stromů 117 druhů a jejich kultivarů ze 78 lokalit (ulic, náměstí, parků). Každý strom má 
samostatnou stránku, která obsahuje fotografii stromu, pomocnou mapku dané lokality a fotografie 
dalších znaků jako jsou kůra, list, květ, plod, podzimní zbarvení listu apod. Také toto je obohacení 
kulturní stránky města Havířova a je toho daleko více, jak je uvedeno v analýze kulturní infrastruktury 
(dále v textu).  

 

 ZÁKLADNÍ SOCIOEKONOMICKÉ PODMÍNKY PRO ROZVOJ 
KULTURY VE MĚSTĚ HAVÍŘOVĚ 

Sociodemografický vývoj 

Město Havířov mělo k 1. 1. 2022 celkem 69 084 obyvatel, z toho 51,3 % jsou ženy. Na grafu 
dlouhodobého vývoje počtu obyvatel níže lze pozorovat rychlý nárůst počtu obyvatel v 70. letech 
minulého století až nad 90 000 obyvatel, v dalších letech ale již k výraznému nárůstu obyvatel 
nedochází a naopak je následně vidět dlouhodobý klesající trend. Skoky v letech 1991 a 2011, které 
jdou dále v grafu vidět, jsou způsobeny korekcí demografických dat dle pravidelného Sčítání lidu, domů 
a bytů. 

 
27 https://www.havirov-city.cz/historie-soucasnost/pametihodnosti/pametihodnosti 
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Obrázek 2.3: Vývoj počtu obyvatel města Havířov 

Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel 

Následující graf znázorňuje počet narozených a zemřelých. Zatímco do roku 1995 byl počet narozených 
vyšší než počet zemřelých, mezi roky 1995 a 2010 mezi počty zemřelých a narozených nejsou výrazné 
rozdíly. Po roce 2010 klesá dále počet narozených a narůstá počet zemřených v Havířově. Zvyšující se 
počet úmrtí souvisí s věkovou strukturou obyvatel, kdy stárnou početné věkové skupiny. V roce 2020 
a 2021 byl počet úmrtí navýšen také z důvodu pandemie COVID-19.  

Obrázek 2.4: Vývoj počtu narozených a zemřelých 

 

Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel 

Následující graf znázorňuje počty přistěhovalých a vystěhovalých. Je vidět, že téměř po celé 
hodnocené období (od roku 1970) převyšuje počet vystěhovalých počet přistěhovalých.  

Obrázek 2.5: Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob 

 

 Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatel 
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Vývoj věkového složení obyvatel je patrný z následujícího grafu, kde jsou vypsány počty a podíly 
věkových skupin obyvatel v desetiletých intervalech (vždy k datu Sčítání lidí, domů a bytů). Postupně 
klesá počet dětské složky obyvatel (0-14 let) a snižuje se i její podíl, který byl v roce 1970 až 30,2 %. 
Mezi roky 2011 a 2021 již byl pokles této složky obyvatel o méně než 1 000 dětí a podíl se velmi mírně 
navýšil z 13,7 % na 14,0 %. Naopak stálý nárůst je vidět u seniorské složky obyvatel (65 a více let), ze 
3 390 seniorů v roce 1970 na 15 487 seniorů k 26. 3. 2021. Seniorská složka tvoří v Havířově 22,7 % 
obyvatel. Věkové složení obyvatel je znázorněno také na následujícím obrázku. 

Tabulka 2.1: Vývoj počtu a podílu obyvatel dle věkových skupin ve městě Havířov 

Datum 
Počet osob Podíl osob 

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

01.12.1970 24 795 53 883 3 390 30,2% 65,7% 4,1% 

01.11.1980 21 209 59 374 5 363 24,7% 69,1% 6,2% 

03.03.1991 17 850 60 900 7 547 20,7% 70,6% 8,7% 

01.03.2001 14 269 60 984 10 599 16,6% 71,0% 12,3% 

26.03.2011 10 499 52 390 13 566 13,7% 68,3% 17,7% 

26.03.2021 9 547 43 119 15 487 14,0% 63,3% 22,7% 

Zdroj: ČSÚ, SLDB. 

Pozn.: Do roku 2001 podle trvalého bydliště, od roku 2011 podle obvyklého pobytu. 

Obrázek 2.6: Vývoj obyvatel dle věkových skupin ve městě Havířov 

Zdroj: ČSÚ, SLDB. 

Pozn.: Do roku 2001 podle trvalého bydliště, od roku 2011 podle obvyklého pobytu. 

Index ekonomického zatížení vypovídá o poměru počtu seniorů a dětí k počtu obyvatel v ekonomicky 
aktivním věku. Speciálně v tomto případě vyjadřuje, kolik dětí ve věku 0 – 14 let a osob ve věku 65 a více 
let připadá na 100 osob ve věku 15 – 64 let. Ukazuje velikost závislé populace na populaci 
v produktivním věku a tímto ekonomickou zátěž populace. V roce 2021 na 100 osob z populace 
v produktivním věku připadá téměř 60 osob ekonomicky závislých. Tzn., že může docházet 
k omezování volných finančních zdrojů rodin na návštěvu kulturních akcí. 
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Obrázek 2.7: Index ekonomického zatížení ve městě Havířov 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB. 

Pozn.: Do roku 2001 sledováno podle trvalého bydliště, od roku 2011 podle obvyklého pobytu. 

 

Vývoj nezaměstnanosti 

Ve městě Havířov je k 31. 05. 2022 podíl nezaměstnaných osob28 8,74 %. Celá oblast správního obvodu 

ORP Havířov má třetí nejvyšší nezaměstnanost v kraji, podíl nezaměstnaných osob je zde 8,19 %. Počet 

nezaměstnaných osob dle ČSÚ ve městě Havířov je 3 838 osob, počet volných pracovních míst 334.  

Podíl nezaměstnaných osob měl ve městě Havířov, stejně jako v celém SO ORP, klesající tendenci. 

Od roku 2017 je vidět postupný pokles s pravidelnými výkyvy způsobenými sezónním charakterem 

některých prací. Nejnižší hodnoty vidíme v roce 2019, poté byl vývoj nezaměstnanosti výrazně ovlivněn 

pandemií covid-19 a je vidět nárůst v průběhu roku 2020 a na počátku roku 2021. V průběhu roku 2022 

dochází opět k postupnému růstu až na hodnotu 8,74 % ve městě Havířov. Hodnoty ve SO ORP Havířov 

jsou velmi podobné.  

Obrázek 2.8: Podíl nezaměstnaných osob 

 

Zdroj: MPSV 

 
28 Ukazatel podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 
let ze všech obyvatel ve stejném věku. 
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Počet nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo má klesající tendenci až do roku 2018. Potom 

následuje postupný růst způsobený pandemií covid-19. V roce 2021 dochází k poklesu. V průběhu roku 

2022 dochází opět k postupnému růstu až na hodnotu 11 nezaměstnaných osob na jedno volné 

pracovní místo ve městě Havířov. Hodnoty ve SO ORP Havířov jsou velmi podobné. 

Obrázek 2.9: Podíl nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo 

 

Zdroj: MPSV 

 

Zajištění přístupu ke kulturním zařízením pro osoby se zdravotním postižením 

Lidé se zdravotním postižením, kteří základní běžné činnosti potřebné pro samostatný život s většími 
či menšími problémy zvládají, mohou často narážet na bariéry v oblasti seberealizace a fungování ve 
společnosti. Jde o nejrůznější omezení, jako jsou mezilidské vztahy, zájmové činnosti, přístup 
k informacím nebo zapojení do společenských či kulturních aktivit. 

Poslední Výběrové šetření osob se zdravotním postižením (OZP) Českého Statistického Úřadu 

ukázalo29, že v České republice se více než polovina lidí se zdravotním postižením (54 %) nemůže plně 

věnovat svým zálibám, 30 % je omezeno v možnostech navazovat a udržovat vztahy s druhými lidmi, 

tedy vidět se se svými blízkými, přáteli, kamarády a rodinou. 27 % lidí se zdravotním postižením se kvůli 

zdravotním problémům cítí omezeno v možnosti zapojit se do komunitních, kulturních či náboženských 

aktivit. 

Bez pomoci není 22 % osob se zdravotním postižením schopno věnovat se svým zálibám a 11 % osob 

se nedokáže zapojit do kulturních aktivit.  

 
29 Výběrové šetření osob se zdravotním postižením - 2018 | ČSÚ (czso.cz) 
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Obrázek 2.10: Rozdělení osob se zdravotním postižením podle potíží při vykonávání běžných činností 

 

Zdroj: ČSÚ, 2018 

Celkově, podle zdroje ČSÚ, využívá při svých činnostech pomoc druhé osoby 52 % osob se zdravotním 
postižením. Pro 8 % ze všech osob se zdravotním postižením není poskytovaná pomoc dostatečná 
a potřebovali by pomoci více. Také 2 % lidí se zdravotním postižením by pomoc druhého člověka 
potřebovali, ale doposud žádnou pomoc nevyužívali. 

Obrázek 2.11: Osoby se zdravotním postižením podle využívání pomoci jiné osoby 

 

Zdroj: ČSÚ, 2018 

 

 ÚZEMÍ MĚSTA V JINÝCH STRATEGIÍCH 
Obecně je kultura zasazena do národního kontextu rozvoje kultury a mezi tyto stěžejní dokumenty 
související s kulturou patří - Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, Strategie rozvoje a podpory 
kulturních a kreativních průmyslů (2020-2030) a Národní plán obnovy, Strategie digitalizace kulturního 
obsahu, Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020 a Strategie 
rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030, Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021 – 
2027 s výhledem do roku 2030.  

V rámci těchto národních strategických dokumentů se dají nadefinovat základní cíle, které by měly 
jednotlivé části republiky akceptovat a zahrnout do svých dalších strategických dokumentů a plánů.  
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V rámci Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ jsou stanoveny tyto základní cíle pro oblast kultury: 

▪ Větší začlenění uměleckých profesí do trhu práce, například skrz vznik kreativních klastrů 
▪ Obnovovat a zachovávat stávající kulturní infrastrukturu měst 
▪ Propojování aktérů kultury a cestovního ruchu k vytvoření kulturních center, která budou 

zvyšovat celkovou životní úroveň obyvatel 
▪ Podpořit rozvoj udržitelného cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce 
▪ Zachovávat stav kulturních památek, udržovat regionální umění a řemesla 
▪ Přeměna pasivní role institucí na aktivní a participativní 

V rámci Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů (2020-2030) a Národní obnovy 
jsou stanoveny tyto základní cíle v oblasti kultury: 

▪ Vytvořit prostředí pro rozvoj kulturních a kreativních průmyslů – tj. Zvýšit podíl využívání 
kulturního dědictví při tvorbě inovativních produktů a služeb, podpořit inovační potenciál 
kulturních a kreativních průmyslů finančními nástroji, zlepšit prezentaci kulturních 
a kreativních průmyslů v zahraničí 

▪ Zvýšit počet inovací a zajistit aktérům v kulturním a kreativním průmyslu přístup k nástrojům 
finanční podpory, přístup ke kulturnímu dědictví a přístup na zahraniční trhy 

▪ Zvýšit míru integrace kulturních a kreativních průmyslů s ostatními průmysly – tj. větší 
spolupráce škol a profesionálů kulturních a kreativních průmyslů a podpora mezioborové 
spolupráce 

▪ Národní plán obnovy má zájem podporovat kreativní vouchery, kreativní centra a mapování 

Ze Strategie digitalizace kulturního obsahu vyplývají dva základní cíle pro oblast kultury: 

▪ Zajištění rovného přístupu odborné a laické veřejnosti ke kulturnímu obsahu v digitální podobě 
▪ Digitalizace kulturního obsahu a shromažďování digitálních dokumentů jako součásti 

kulturního dědictví 

Ze Strategie rozvoje cestovního ruchu ČR 2021-2030 vyplývá, že kraje a obce mohou z tohoto 
dokumentu čerpat při tvorbě vlastních koncepčních dokumentů cestovního ruchu. Mezi prioritní 
okruhy tohoto strategického dokumentu patří nastavení systému řízení a podpory cestovního ruchu 
(včetně činnosti destinačních společností), definování rolí jednotlivých subjektů v systému řízení 
cestovního ruchu a nastavení principů vzájemné spolupráce jak na regionální, tak na celostátní úrovni.  

Také knihovny jsou součástí kulturního dění města a je jim věnován samostatný dokument, tedy 
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 s výhledem do roku 2030. V rámci 
tohoto dokumentu jsou nadefinovány knihovny jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra 
komunit (zakotvení neformálního občanského vzdělávání), dále knihovny jako vzdělávací a vzdělanost 
podporující instituce a knihovny jako správce kulturního a znalostního bohatství. 

V kontextu krajského rozvoje kultury Moravskoslezského kraje jsou podstatné tyto dokumenty – 
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027, Koncepce rozvoje veřejných knihovnických 
a informačních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2025, Aktualizace Strategie řízení 
cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. 

Kultura statutárního města Havířova je řešena v různých strategických dokumentech, kterými se město 
Havířov řídí. Jedná se o vymezení jistého strategického kontextu vybraných koncepčních dokumentů 
v oblasti kultury.  

Mezi strategické dokumenty města Havířova je možné zařadit tyto dokumenty – Vyhodnocení 
Koncepce kultury města Havířova 2013-2020, Vize města 2020+, Integrovaný plán rozvoje města a jiné 
rozvojové dokumenty.30 

 
30 https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty-0 
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V rámci Vize města 2020+31 byly stanoveny konkrétní strategické cíle, které mají vést k potlačení 
slabých stránek, udržení silných stránek, minimalizaci hrozeb a využití příležitostí. Strategické cíle 
jednotlivých prioritních oblastí rozvoje byly odvozeny především ze zpracovaných SWOT analýz 
a diskusí o samotných cílech a opatřeních v rámci jednání pracovních skupin. V sekci B. 2 je stanovena 
„oblast kultura, volný čas a cestovní ruch“. Dále v textu níže jsou popsány oblasti zabývající se čistě 
kulturou (tj. strategický cíl 1 a 2 a k nim přiřazená opatření), ale mimo to jsou zde součástí také oblasti 
sportu a podpory sportovních zařízení, která se také používají pro některé kulturní akce města. Pro 
oblasti kultury jsou nastaveny tyto cíle a navazující opatření: 

▪ Strategický cíl 1 – Zlepšit komunikaci akcí ve městě (kultura, sport). 
o Opatření B.2.1.1 – Posílení podpory města a zaktivizování občanských komisí, 

podnikatelských a jiných subjektů do kulturně společenského dění 
o Opatření B.2.1.2 – Využití informačních panelů úřední desky ve městě pro komunikaci 

akcí 
o Opatření B.2.1.3 – Využití dobré polohy města Havířova pro zviditelnění a přilákání 

návštěvníků z Polska a Slovenska 
o Opatření B.2.1.4 – Vytvoření jednotného komunikačního systému pro propagaci a 

prezentaci kulturních, společenských, sportovních akcí i za využití SMART technologií 
o Opatření B.2.1.5 – Zvýšení prezentace současných expozic 
o Opatření B.2.1.6 – Zvýšit povědomí občanů o partnerských městech v různých 

oblastech 
o Opatření B.2.1.7 – Vytvoření komplexní prezentace města jako jedinečného města, 

místních atraktivit např. prostřednictvím krátkého animovaného videa k možnostem 
v Havířově 

▪ Strategický cíl 2 – Postupná revitalizace a rozvoj kulturní infrastruktury města 
o Opatření B.2.2.1 – Vybudování galerie významných osobností Havířova 
o Opatření B.2.2.2 – Pokračování jedinečných akcí Havířova (Havířovské slavnosti, 

skokanská soutěž, Rozkvetlé Datyně atd.) 
o Opatření B.2.2.3 – Hledat možnosti a lokality pro navýšení ubytovacích kapacit pro 

turisty 
o Opatření B.2.2.4 – Revitalizace prostoru před vlakovým nádražím 
o Opatření B.2.2.5 – Rekonstrukce letního kina 
o Opatření B.2.2.6 – Rekonstrukce společenského domu Reneta 

V dokumentu Vize města 2020+ jsou uvedeny k oblasti kultury ve SWOT analýze níže uvedené výroky: 

▪ Silné stránky 

• Silná a fungující městská knihovna s mnoha pobočkami  

• Městské kulturní středisko s širokou nabídkou kulturních a volnočasových programů 
a akcí  

• Dvě legální plochy pro sprejerství  

• Řada pravidelných akcí  

• Finanční podpora města pořádání kulturních a společenských akcí 

• Klubová činnost, široká nabídka volnočasových aktivit pro seniory 

• Různorodost subjektů působících v oblasti kultury, včetně různých forem nestátních 
neziskových organizací (např. spolky, amatérské soubory) 

• Nadregionální a mezinárodní význam některých pořádaných kulturních akcí  

• Veřejná přístupnost kulturních památek  

• Dostatek výstavních síní (dobrá podpora amatérských výtvarníků)  

 
31 https://www.havirov-city.cz/sites/default/files/files/article-attachments/b-vize-mesta-2020-navrhova-
implementacni-cast_0.pdf 
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• Systém oceňování občanů města v různých oblastech společenského života – v tom i 
kultura  

• Přítomnost široké škály volnočasových aktivit 
▪ Slabé stránky 

• Stárnoucí kulturní infrastruktura 

• Nedostatek finančně dostupných prostor k pronájmu pro kulturní akce 

• Chybí podpora kultury ze strany podnikatelských subjektů 

• Chybí multifunkční plocha pro pořádání organizovaných akcí většího charakteru 
v oblasti volnočasových aktivit 

• Absence multifunkčního zařízení celosezónního charakteru pro široké spektrum 
veřejnosti. 

• Míra nezaměstnanosti - nepříznivá finanční situace 

• Přetíženost lokalit pro volnočasové aktivity 

• Nedostatečné kapacity pro ubytování pro pořádání větších akcí 
▪ Příležitosti 

• Festival jídla v Havířově, street art festival  

• Zlepšit komunikaci akcí ve městě (kultura, sport), jednotný kalendář akcí ve městě na 
webových stránkách města i informačního centra  

• Komplexní prezentace města jako jedinečného města, místních atraktivit, krátké 
animované video k možnostem v Havířově (malý Havířovák, nabídka dle věku)  

• Neexistence samostatného městského muzea  

• Dotazník mezi mladými, co jim chybí ve školách, volnočasové aktivity, cílit aktivity i 
jejich komunikaci na mladé  

• Zapojení Havířova do sítě geocachingových her (např. síť skryté příběhy a prezentace 
města)  

• Vyšší využití participativního rozpočtu města pro rozvoj jednotlivých částí města, 
akce na posilování soudržnosti komunit a setkávání občanů, Havířovské dvorky), 
využití aktivity místních občanů či jejich sdružení, socializace seznamování v rámci  

• Knihovna jako místo pro setkávání, komunitu a akce  

• Větší propagace ochranného pásma SORELA  

• Vybudování galerie významných osobností Havířova  

• Přiblížení kultury partnerských měst občanům (výstavy a akce)  

• Rekonstrukce letního kina  

• Nové zdroje financování – např. společenská odpovědnost podnikatelských subjektů  

• Využití zkušeností jiných měst pro realizaci nových kulturních aktivit  

• Využití prostor nádražní haly  
▪ Hrozby 

• Nízká ochota občanů k účasti na placených akcích  

• Úbytek mladých, středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí 

• Ekonomické faktory limitující činnost obyvatel ve volném čase a kupní sílu občanů 
města  

• Změny v demografickém vývoji obyvatel města (stárnutí populace)  

• Nedostatek finančních prostředků na zamýšlené projekty (kulturní a volnočasové 
aktivity)  

• „Stínový“ efekt krajského města Ostrava v oblasti kultury  

• Nedostatek finančních prostředků na realizaci významných investičních akcí  

• Vzájemná konkurence rozvoje volnočasových aktivit a jiných oblastí při stanovení 
priorit v rozvoji města  
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 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU KULTURY V HAVÍŘOVĚ 

2.4.1. ANALÝZA KULTURNÍ INFRASTRUKTURY MĚSTA HAVÍŘOVA, PROSTOROVÉ ZÁZEMÍ, AKCE 

A AKTIVITY 

Kulturní infrastruktura je vymezena jako „hmotná zařízení či nemovité objekty, které slouží ke 
zprostředkování, zpřístupnění či poskytování kulturních statků, kulturních aktivit a služeb 
obyvatelům“32. Mezi podstatné kategorie kultury patří kina a promítání filmů, divadla a divadelní 
představení, muzea, výstavní síně a galerie, knihovny (její aktivity např. v rámci stálé expozice), hudební 
koncerty a akce v hudebních klubech, diskotéky, taneční zábavy a plesy a jiné. 

 

Kulturní zařízení ve městě Havířov 

Ve městě Havířov je několik kulturních zařízení, které slouží veřejnosti a mezi ty nejdůležitější jsou 
zařazeny následující objekty. 

Tabulka 2.2: Členění nejdůležitějších kulturních zařízení města Havířova 

Kategorie Zařízení Zřizovatel, vlastník 

1. Kulturní a společenské domy Kulturní dům Petra Bezruče Město Havířov 

Kulturní dům Leoše Janáčka Město Havířov 

Kulturní dům Radost* Město Havířov 

Společenský dům Havířov (Reneta) Město Havířov 

2. Kina Kino Centrum Město Havířov 

Letní kino Město Havířov 

3. Galerie a muzea Výstavní síň Viléma Wünscheho Město Havířov 

Galerie Radost Město Havířov 

Galerie Krystal Soňa Malinová 

Kotulova dřevěnka Muzeum Těšínska, příspěvková 
organizace Moravskoslezského 
kraje 

Památník životické tragédie Muzeum Těšínska, příspěvková 
organizace Moravskoslezského 
kraje 

4. Knihovna Městská knihovna, včetně všech 
poboček a stálé expozice Historie 
psaná uhlím 

Město Havířov 

5. Ostatní Jazz Club NEBE JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV, s.r.o., 
jednatelé: Tomas Kuluris, Michal 
Chroboček, Štěpán Petrů 

Stolárna CLUB Rostislav Jež 

Zdroj: SM Havířov a PROCES, 2022. 

Pozn.: * Kulturní památka České republiky 

 

Kulturní dům Petra Bezruče je místo určené především k pořádání divadelních a zábavných pořadů 
a koncertů vážné a populární hudby. Je využíván také k pořádání přednášek a výstav, k pořádání 
módních přehlídek, školních akademií, přehlídek tanečních souborů, soutěží, seminářů apod. Kulturní 
dům Petra Bezruče je postaven na Hlavní třídě v Havířově a byl slavnostně otevřen v říjnu roku 1961. 
Je dílem architektů Blažeje Heisera a Radima Dejmala. Nejprve byl zahájen provoz loutkového divadla, 
kluboven a restaurace. Další část kulturního domu, tedy velký sál pro více než pět set sedících diváků 
s jevištěm, byla zprovozněna až v roce 1963. Na rozdíl od ostatních budov v Havířově budova tohoto 
kulturního domu ničím nepřipomíná architektonický směr socialistického realismu. V roce 2002 byla 
provedena rozsáhlá rekonstrukce a modernizace. Zajímavé je také prostranství před kulturním domem, 

 
32 HEŘMANOVÁ E., CHROMÝ P. a kolektiv, Kulturní regiony a geografie kultury: kulturní reálie a kultura 
v regionech Česka, Praha: ASPI, a. s., 2009. 
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kde je umístěna kamenná socha Maryčky od olomouckého výtvarníka a akademického sochaře 
Vladimíra Navrátila. V rámci kulturního domu je k dispozici zmiňovaný velký sál, který má kapacitu 
555 míst (v rámci divadelního uspořádání sedadel v sále) a má velkou kapacitu zázemí, šatnu se 
sociálním zázemím a pro koncerty je k dispozici koncertní křídlo. Nabízí také scénickou, osvětlovací 
a zvukovou technologii na vysoké úrovni. Dále je k dispozici loutkový sál, který se využívá pro divadelní 
představení malých jevištních forem, konání menších koncertů populární a vážné hudby, besed pro 
občany, filmových představení pro děti a dospělé, prezentace firem, školení a jiných podobných akcí. 
Při divadelním uspořádání hlediště loutkový sál nabízí kapacitu pro 100 míst, také šatnu pro účinkující, 
scénickou, osvětlovací a zvukovou techniku a pianino. V kulturním domě je dále k dispozici Galerie 
Maryčka, která slouží pro výstavní účely, ale také k prezentační a přednáškové činnosti, s kapacitou 
25 osob. Dále je k dispozici aula s kapacitou 40 osob (a s koncertním křídlem). Také je zde možné využít 
učebny pro školení pracovníků, prezentace firem, poradenství apod. V kulturním domě je k dispozici 
9 učeben ve druhém podlaží, s kapacitou cca 30 míst. Tyto učebny jsou vybaveny klasickými školními 
lavicemi se židlemi. A také je možné v kulturním domě využít pohybové sály, jejichž kapacita je 20, 
20 a 15 osob. 

Kulturní dům Leoše Janáčka se využívá pro pořádání koncertů, muzikálů, akademií, zábavných 
programů a filmových představení pro školy. Budova je postavena na ulici Dlouhá třída. Je zde 
k dispozici velký sál, pohybový sál, učebny a výstavní síň Viléma Wünscheho. Ve velkém sále je 
divadelní uspořádání sedadel s kapacitou 709 míst. Součástí velkého sálu jsou rovněž šatny pro 
účinkující se sociálním zařízením, které jsou umístěny za jevištěm. Pro koncerty je k dispozici koncertní 
křídlo. Do velkého sálu je zajištěn bezbariérový vstup.  

Kulturní dům Radost byl v roce 2003 vyhlášen kulturní památkou České republiky. Dříve se tento objekt 
nazýval Kino Radost a v roce 2007 (po rekonstrukci) byl změněn účel budovy a budova byla 
přejmenována na Kulturní dům Radost. Nachází se v chráněném památkovém území města na ulici 
Alšova. Je typickou ukázkou architektury ve stylu socialistického realismu. Kino Radost bylo tehdy 
projektováno jako hlavní kulturní instituce nově zakládaného města. Bylo zde postaveno první kino 
a první taneční sál. V současné době se využívá pro pořádání školení, pracovních setkání, konferencí, 
komorních koncertů, zábavných a divadelních programů, plesů a jiných společenských akcí. Součástí 
kulturního domu je multifunkční sál a Galerie Radost. Multifunkční sál je s možností variabilního 
prostorového uspořádání a jsou zde k dispozici klasické varhany a koncertní klavírní křídlo. Kapacita 
multifunkčního sálu je při stolové úpravě 100 osob a při divadelní úpravě 220 osob. Je zde také zvuková 
kabina s technikou s možností vytvoření osmistopého zvukového záznamu koncertů a variabilní 
akustika sálu. Zvuková a světelná technologie je na vysoké úrovni. Objekt je plně bezbariérový. 

Společenský dům Havířov (Reneta) byl otevřen 2. září roku 1983. Budova je postavena na ulici Dlouhá 
třída. Společenský dům je využíván pro pořádání společenských akcí, plesů, karnevalů pro děti, večírků, 
tanečních kurzů, školení a prezentace firem. Objekt je plně bezbariérový, takže není překážkou ani pro 
lidi s určitým pohybovým hendikepem. Je zde k dispozici velký sál a banketka. Velký sál je s kapacitou 
420 míst a s možností stolového nebo židlového uspořádání. K dispozici je také koncertní křídlo 
a balkon s možnou kapacitou 106 míst. Banketka je využívána pro pořádání školení, prezentací firem, 
přednáškovou činnost a pohybových aktivit klubů.  

Z realizovaných rozhovorů vyplynulo, že velká kapacita sálů představuje bariéru pro některé menší 
akce (například plesy), které nejsou schopny tuto kapacitu naplnit a akce zde mohou vypadat prázdně. 
Velká část plesů se tak například koná v sále budovy Místní skupiny Polského kulturně-osvětového 
svazu v Havířově-Bludovicích, který má kapacitu cca 200 osob.33 

Kino Centrum je budova s nově zrekonstruovanými prostory k využití pro filmová představení, např. 
pro školy. Objekt je plně bezbariérový. Budova je postavena na náměstí Republiky. Kino Centrum je po 
rozsáhlé rekonstrukci v provozu od října 2012. Funguje jako multifunkční objekt s velkým a malým 
kinosálem, kinokavárnou, zábavním klubem a s prostory pro Městské informační centrum. Kino je 

 
33 Zdroj: Osobní rozhovory s nositeli kultury na území města Havířova, vlastní realizace; PROCES; 2022. 
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vybaveno nejmodernější technikou pro klasickou, ale také pro digitální projekci ve formátech 3D filmů 
s vysokým rozlišením 4K. Kvalitní promítací plátno (parabolicky zakřivené) ve velkém sále je čtvrtou 
největší promítací plochou v České republice. Kino nabízí všechny premiérové filmy vždy v termínu 
celostátní premiéry filmu. V roce 2015 bylo Kino Centrum hostitelem celostátního setkání 
provozovatelů jednosálových nebo dvousálových kin34. Setkání bylo nazváno Nové kino 2015 a byly zde 
vzájemně sdělovány zkušenosti s těžkým konkurenčním bojem s multiplexy. Součástí setkání byla také 
prezentace nových technologií pro diváky s postižením zraku či sluchu. Tato technologie umožní 
sledování filmu v kině zrakově či sluchově postiženým.  

V rámci realizovaných rozhovorů bylo zjištěno, že Kino Centrum je premiérovým kinem, všechny 
premiéry jsou vždy k dispozici. Oproti multiplexům je v nevýhodě, že má pouze jeden velký sál, a musí 
tak vybírat, která premiéra bude vysílána jako první, tato rozhodnutí poté mohou brát potenciální 
návštěvníci negativně a zvolit návštěvu kina například v Ostravě, kde bude premiéra o pár dní dříve. 
Pro část obyvatel mohou být zajímavé „artové“ a festivalové filmy v malém kinosále. Součásti nabídky 
kina jsou například i operní přenosy. Kino má vlastního dramaturga pro tuto oblast. Cena vstupenek do 
kina je nastavena na nejnižší možné hranici dané distributorem, jsou nabízeny i slevové akce. 
Návštěvnost záleží od kvality filmu, hojně jsou navštěvovány například projekce pro děti.35 

Letní kino se využívá pro pořádání kulturních akcí, hudebních festivalů a koncertů populární hudby 
na otevřeném prostranství. Kapacita letního kina je až 2 000 diváků. Historie Letního kina je datována 
již do roku 1958, kdy v srpnu bylo slavnostně otevřeno Přírodní kino (nynější Letní kino). Výstavba 
Letního kina pak byla dokončena v roce 1960, poté v roce 1983 a v roce 2005 proběhly rekonstrukce 
areálu Letního kina.  

Dle realizovaných rozhovorů aktuálně došlo k rekonstrukci prostoru k sezení, plánována je 
rekonstrukce toalet. Stále jsou však v prostorách kina technické nedostatky, bariérou pro jejich řešení 
je především finanční náročnost. Poměrně složitým problémem k řešení je také umístění kina blízko 
obytné zástavby, z čehož plynou časté stížnosti na hluk, jelikož jsou filmy z podstaty kina promítány ve 
večerních hodinách. Provozovatel kina se na toto snaží reagovat například tím, že se vyhýbá promítání 
hudebních či akčních filmů. 36 

Havířovské Letní kino si udržuje relativně vysokou návštěvnost. Filmy se uvádějí v měsících červenci 
a srpnu. Nejvýznamnější akcí je multižánrový hudební festival Inkubátor. 

Výstavní síň Viléma Wünscheho je součástí budovy Kulturního domu Leoše Janáčka. Má využití pro 
výstavní účely a rozměr plochy je 320 m2. Je možnost si daný prostor pronajmout k prezentační 
a přednáškové činnosti. Jsou zde pořádány různé výstavy. Např. v roce 2017 zde byla pořádána výstava 
„Proměny Havířova ve fotografiích“, kde bylo vystaveno přes čtyři sta barevných a černobílých 
fotografií. 

Galerie Radost je součástí budovy Kulturního domu Radost a slouží pro výstavní účely. Plocha galerie 
je 181 m2.  

Galerie Krystal se soustředí na prezentaci a podporu současného umění, designu a fotografie. Pořádají 
se zde výstavy, vzdělávací programy, workshopy pro dospělé a výtvarné dílny pro děti, které jsou pro 
účastníky zdarma. Během roku galerie uspořádá cca 4 až 5 výstav, přes letní měsíce je galerie zavřená, 
protože v tomto období není dostatečný zájem ze strany potenciálních návštěvníků. Galerie Krystal 
sídlí na ulici Dělnická.37 

Kotulova dřevěnka patří k nejstarším roubeným lidovým stavbám na Těšínsku. Byla postavena v roce 
1781 a je posledním dokladem původní zástavby na území dnešního Havířova. Expozice bydlení 

 
34 https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/do-havirovskeho-kina-brzy-budou-moci-slepi-i-hlusi-20151022.html 
35 Zdroj: Osobní rozhovory s nositeli kultury na území města Havířova, vlastní realizace; PROCES; 2022. 
36 Zdroj: Osobní rozhovory s nositeli kultury na území města Havířova, vlastní realizace; PROCES; 2022. 
37 https://galeriekrystal.cz/galerie-krystal-vystava/o-galerii/ 
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prezentuje vybavení domácího interiéru a způsobu života na přelomu 19. a 20. století ve střední části 
Těšínského Slezska. Obytné místnosti jsou vybaveny dobovým nábytkem. V interiérech je k vidění řada 
keramických výrobků z bludovických hrnčířských dílen. Součástí hospodářství je větrný mlýnek sloužící 
ke šrotování obilí. Kotulova dřevěnka je pro návštěvníky otevřena sezónně od května do konce září.  

Památník životické tragédie byl vybudován k uctění obětí nacistické likvidační akce dne 6. srpna 1944. 
Bylo zastřeleno 36 mužů ze Životic u Havířova a okolních obcí. Jednalo se o odplatu za partyzánskou 
akci, kdy byli zabiti tři příslušníci gestapa. Zároveň je památník věnován obětem okupace a připomíná 
historii odboje Těšínska v letech 1938–1945. Po skončení druhé světové války byla těla obětí životické 
tragédie exhumována a pohřbena v Životicích do společné hrobky. V září 1949 tam byl slavnostně 
odhalen památník. Autorem památníku byl sochař a malíř František Świder z Karviné. V roce 
2000 došlo k rekonstrukci památníku. 

Městská knihovna je veřejná knihovna, jejímž zřizovatelem je statutární město Havířov.38 Plní funkci 
městské knihovny a na základě pověření Moravskoslezského kraje i regionální funkci pro knihovny 
v Bohumíně a Orlové. V současné době má knihovna ve všech městských částech celkem 8 poboček, 
provozuje Městské informační centrum a stálou výstavní expozici Historie psaná uhlím. Posláním 
Městské knihovny Havířov je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu 
a další kulturní hodnoty, zaručovat rovný přístup k informacím všem bez rozdílu. Knihovna ve svých 
fondech shromažďuje 200 000 knihovních jednotek (knih, periodik, audiovizuálních dokumentů, 
hudebnin a elektronických dokumentů). V období pandemie covid-19 knihovna zaznamenala pokles 
registrovaných uživatelů, v současné době je registrováno cca 7 % obyvatel města (10 % před několika 
lety). Knihovna realizuje akce pro všechny věkové skupiny (děti, dospělí senioři), během roku je těchto 
akcí cca 1 000 a navštívilo je přibližně 20 000 návštěvníků v době pandemie covid-19 (v roce 2019 to 
bylo 1 366 akcí pro cca 25 000 návštěvníků, k 30. 6. 2022 proběhlo již 750 akcí pro 10 000 návštěvníků).39 

Jazz club NEBE Havířov má sídlo na Dlouhé třídě a je považován za nejstarší fungující hudební klub na 
území Havířova. Funguje od roku 1992. Do klubu jezdí hosté z širokého okolí. 

Stolárna club Havířov má sídlo na ulici Lašské a provozuje hudební klub a restauraci. Tento klub nabízí 
klasickou taneční hudbu, rockové koncerty a různé jiné hudební žánry. Klub pořádá také společenské 
a kulturní akce. Je možné si také pronajmout prostory klubu pro různé jiné události. 

 

Nabídka pro zdravotně postižené návštěvníky a podobné specifické skupiny obyvatel  

Na webových stránkách Městského kulturního střediska je u jednotlivých objektů uvedena zmínka 
o bezbariérovosti daného objektu. Tyto informace nejsou uvedeny u všech kulturních objektů města 
Havířov (jak městských, tak soukromých). Chybí integrovaná webová stránka pro zdravotně postižené 
návštěvníky a jiné specifické skupiny obyvatel a integrovaná webová stránka s výčtem bezbariérových 
kulturních prostor ve městě. 

Zmínka o bezbariérovosti je u těchto subjektů: 

▪ Kulturní dům Leoše Janáčka – plně bezbariérové 
▪ Kulturní dům Radost – plně bezbariérové 
▪ Společenský dům Havířov – plně bezbariérové 
▪ Kino Centrum – plně bezbariérové 
▪ Památník životické tragédie – částečně bezbariérový 
▪ Městská knihovna Havířov, bezbariérový vstup v těchto pobočkách:  

o Havířov-Podlesí, Šrámkova 2 
o Havířov-město, Pavlovova 2 
o Havířov-město, Dlouhá tř.17 

 
38 https://knihovnahavirov.cz/knihovna-a-jeji-historie/ 
39 Zdroj: Osobní rozhovory s nositeli kultury na území města Havířova, vlastní realizace; PROCES; 2022. 
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o Havířov-Šumbark, U Jeslí 2 
o Havířov-Šumbark, Gen. Svobody 14 
o Havířov-Životice 

 

Kulturní akce v Havířově 

Havířov je známý pro své pravidelné, ale i nepravidelné kulturní akce a kulturní události, které jsou 
v daném městě pořádány.  

Městské kulturní středisko Havířov během roku pořádá cca 330 akcí celoměstského charakteru40 např.: 

▪ koncerty vážné hudby (Cyklus komorních koncertů),  
▪ divadelní scénu (vystoupení hostujících divadel z celé ČR a Slovenska),  
▪ výstavy ve Výstavní síni V. Wünscheho a Galerii Maryčka,  
▪ vědecko-populární přednášky v loutkovém sále Kulturního domu Petra Bezruče,  
▪ kulturu školám pro MŠ, ZŠ, střední školy (divadla, koncerty, přednášky, protidrogové akce 

apod.),  
▪ divadlo pro děti,  
▪ populární pořady,  
▪ filmová představení v rámci Filmového klubu (filmy náročného diváka, projekt Film a škola, 

Projekt 100, Přehlídka filmů náročného diváka, filmová představení pro školní družiny), 
▪ promenádní koncerty dechových hudeb,  
▪ plesy, karnevaly pro děti, silvestrovské akce apod. 
▪ celoměstské akce (Májová veselice, Den dětí, Mistrovství mažoretek, Promenádní koncerty 

dechových hudeb, Havířovské slavnosti, Vánoční městečko a další),  
▪ hudební a divadelní festivaly,  
▪ soutěžní pořady pro školní mládež, hudební a vědomostní soutěže (např. Talent), výtvarné 

soutěže, taneční soutěže společenského tance,  
▪ kulturní akce s neziskovými organizacemi města,  
▪ přednášky pro kluby důchodců, páteční taneční večery pro seniory, nedělní diskotéky pro 

mládež a další akce. 

Městská knihovna Havířov během roku pořádá asi 1 000 akcí kulturně výchovné činnosti, které 
navštívilo přibližně 20 000 návštěvníků v době pandemie covid-19 (v roce 2019 to bylo 1 366 akcí pro 
cca 25 000 návštěvníků, k 30. 6. 2022 proběhlo již 750 akcí pro 10 000 návštěvníků). 

Podílí se na pořádání besed, knihovnických lekcí, výstav, koncertů, soutěží a dalších akcí. Ve svých 
prostorách má 70 studijních míst ve studovnách, 21 PC k dispozici veřejnosti, 18 PC je připojeno k síti 
Internet.41 Městská knihovna realizuje také stálou výstavní expozici s názvem Historie psaná uhlím.  

Asterix - středisko volného času Havířov pořádá hudební, divadelní a výtvarné kroužky pro děti, cca 
20 různých kroužků ročně pro cca 300 dětí. Dále se na základě pozvání účastní městských akcí, jedná 
se o cca 20 akcí za rok ve spolupráci s MKS, Městskou knihovnou Havířov, případně ZÚŠ na území 
města. 

  

 
40 https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/strategicky-plan-mesta/511-kultura 
41 https://www.havirov-city.cz/rozvojove-dokumenty/strategicky-plan-mesta/511-kultura 
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Mezi vybrané hlavní kulturní akce je možné zařadit akce uvedené v tabulce níže. 

Tabulka 2.3: Vybrané významné kulturní akce města Havířova 

1/ Havířovské slavnosti 

2/ Vánoční městečko 

3/ Hudební soutěž Líheň 

4/ Velikonoční Svátky jara 

5/ Den Země 

6/ Miniteatro 

7/ Folklórní (Ne)fest 

8/ Hudební koncerty ve Stolárně 

9/ MISS RENETA 

Zdroj: SM Havířov a PROCES, 2022. 

1/Havířovské slavnosti jsou pořádány každoročně a jedná se o dvoudenní slavnosti, na které se sjíždí 
mnoho tisíc návštěvníků z celé republiky. Je k dispozici bohatý hudební program doplněný soutěžemi 
pro veřejnost. Jedná se o tradiční městské slavnosti, které v minulosti nesly název Hornické slavnosti. 
Jedná se o událost velkého rozsahu, kterou vždy navštíví až desetitisíce lidí. Např. v roce 2021 byla po 
oba dny Havířovských slavností kapacita areálu naplněna na možné maximum. V roce 2022 se slavnosti 
budou konat začátkem září (2. - 3. 9.) tradičně v areálu Sportovní haly Slávie. Vstupné je stanoveno 
jednotně na každý den 250 Kč (děti do 10 let zdarma, senioři 150 Kč). 

Účast velkých hudebních jmen, včetně těch zahraničních, v kombinaci s nízkou cenou vstupného 
pravidelně přiláká na Havířovské slavnosti i zahraniční návštěvníky (Polsko, Slovensko). Právě nízká 
cena vstupenek znamená, že se zahraničním návštěvníkům na oblíbenou kapelu vyplatí přijet i přes 
nutné cestovní náklady.42 

V minulosti byl součástí Havířovských slavností také den určený pro místní kapely a další program 
místních kulturních aktérů, o tuto část slavností však nebyl ze strany veřejnosti zájem, což se projevilo 
na jeho návštěvnosti. Akce byla poté zkrácena ze tří dnů na dva, čímž došlo právě k eliminaci prostoru 
pro menší místní aktéry.43 

2/ Vánoční městečko je prodejní jarmark s kulturním programem zahrnujícím ukázky tradic a zvyků, 
výtvarné dílny, které mají připomenout a oživit tradici vánočních svátků. Vánoční městečko je vždy na 
náměstí Republiky (v roce 2022 je plánováno od 25.11. do 23.12.) a vstup je každoročně zdarma. 

3/ Hudební soutěž Líheň je mezinárodní soutěž amatérských hudebníků, která vznikla v roce 2002. 
Na pódiích již v rámci této soutěže vystoupilo tisíce hudebních skupin. Tyto skupiny každoročně bojují 
o prvenství. Stále stoupá zájem muzikantů o účast v soutěži, ale stoupá také zájem médií i veřejnosti. 
O postupujících a vítězích nerozhoduje veřejnost, ale odborná porota složená z hudebníků a lidí 
z hudební branže. Pořadatelem této soutěže je havířovská produkční společnost Viking agency, s.r.o. 
V roce 2021 bylo velké finále realizováno v Clubu Stolárna Havířov. 

4/ Velikonoční Svátky jara se konají každoročně a jejich návštěvníkům je nabídnut bohatý kulturní 
a doprovodný program. Jedná se o připomínku tradic velikonočních svátků. V roce 2022 se tradičně 
konaly na havířovském náměstí Republiky, a to začátkem dubna (8.–13.4.). Vstup je pokaždé zdarma. 

5/ Den Země se váže k ochraně životního prostředí. Součástí je program environmentální výchovy, 
přednášky, soutěže, prezentace ekologických neziskových organizací, naučné stezky apod. Koná se 
vždy na náměstí Republiky a jeho okolí. V roce 2022 proběhl 22.4. Vstup je zdarma. 

6/ Miniteatro Jiřího Tibitanzla je symbolem malých dětských divadel. Tato havířovská tradice vznikla 
v roce 1991. Jedná se o každoroční týdenní přehlídky divadelních programů pro malé diváky. 
Zakladatelem je herec, režisér a autor divadelních her pro děti Jiří Tibitanzl. Festival malých 

 
42 Zdroj: Osobní rozhovory s nositeli kultury na území města Havířova, vlastní realizace; PROCES; 2022. 
43 dtto 
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profesionálních zájezdových divadel je součástí kulturního života města.  V období pandemie covid-19 
byla tradice přerušena a zatím se na ni nenavázalo. 

7/ Folklórní (Ne)fest je akce, která je pořádána od roku 2020 havířovským folklórním souborem Jagár 
a navazuje na dlouholetou a oblíbenou tradici Folklórních (Ne)plesů. Folklórní (Ne)fest se pořádá 
začátkem června (konkrétně 4. 6. v roce 2022) v areálu Letního kina Havířov. Vstupné je 200 Kč (senioři, 
studenti 100 Kč, děti do 15 let zdarma). 

8/ Hudební koncerty ve Stolárně jsou pořádány průběžně po celý rok. Pořádají se zde i divadelní 
vystoupení, StandUp Comedy Show, charitativní akce. 

9/ Miss Reneta je mezinárodní projekt soutěže krásy studentek středních škol. Probíhá v Kulturním 
domě Leoše Janáčka v Havířově a pořádá jej Střední škola Havířov-Prostřední Suchá, Městské kulturní 
středisko Havířov, Fa Fashionable a partneři, kterými jsou Statutární město Havířov, Moravskoslezský 
kraj a Žilinský samosprávný kraj.  

 

Mimo výše zmíněné kulturní akce a události se v Havířově koná spousta dalších, jako např. Mini Manga 
fest, Oscar 2022, Český lev – český film, Majáles, Havířovský májový den, Hudební léto apod. Klub 
přátel školy v Prostřední Suché, jeden z pořadatelů soutěže Miss Reneta, pořádá také menší školní 
akci/projekt „K-MODE“. 

V minulosti se konala již od roku 1973 významná událost Havířov v květech. Havířov v květech byla 
kulturní akce k oslavě léta a květin pořádána v letním období. Hlavní částí této události byl průvod 
alegorických vozů s květinovou výzdobou, přehlídka mažoretek, pochodové hudby, tanečních souborů, 
různých kulturních a sportovních skupin a historických automobilů. Přes den se ve městě pořádaly 
různé květinové výstavy. První ročník proběhl 9. září 1973. Od roku 1990 se od pořádání akce upustilo 
a k obnovení jejího pořádání došlo až v roce 2009. Do roku 2015 probíhal Havířov v květech opět 
každoročně. V roce 2015 se radní rozhodli, že tato akce bude na čas zrušena z důvodu nedostatku 
financí a nárůstu cen květin. Obnovena pak byla opět v roce 2018, kdy se konal prozatím poslední 
ročník. Do té doby bylo realizováno dvacet ročníků. 

 

Kulturní památky města Havířov 

Kulturní památky jsou v České republice nemovité a movité věci, nebo jejich soubor. Vyhlašovány jsou 
Ministerstvem kultury České republiky podle zákona České národní rady o památkové péči č. 20/1987 
Sb. a musí splňovat určitá kritéria. Seznam kulturních památek ve městě Havířov vychází z Ústředního 
seznamu kulturních památek ČR. 

V Havířově je několik kulturních památek, které jsou památkově chráněny. Tyto památky jsou uvedeny 
v následující tabulce, kde jsou rozděleny dle jednotlivých městských částí Havířova. Jedná se o zámky, 
hroby, hrobky, kříže, sochy apod. Soupis kulturních památek je také uveden na webových stránkách 
města.44  

Tabulka 2.4: Kulturní památky města Havířov podle městských částí 

Městská část Název  Stručný popis 

Havířov - Město Zámek Havířov s 
parkem 

Jednokřídlý dvoupodlažní zámek s menším parkem, situován na místě tvrze 
nad řekou Lučinou, přestavěné v 16. století na renesanční zámek, který byl v 
18. století barokně přestavěn. 

Filiální kostel sv. 
Anny 

Pozdně empírový jednolodní kostel z let 1841 – 1845, se sedlovou střechou 
a nízkou polygonální věží s helmicí. Průčelí akcentováno portikem a 
trojúhelným frontonem. Loď členěna třemi poli placek na pasech. V letech 
1970 - 1972 dostavěn presbytář. 

 
44 https://www.havirov-city.cz/skolstvi-kultury/informace-odd-volnocas-aktivit/soupis-kulturnich-pamatek-na-
uzemi-mesta-havirova 
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Městská část Název  Stručný popis 

Náhrobek 
hraběte 
Friedricha von 
Arco 

Empírový mramorový náhrobek Friedricha von Arco z roku 1835 před 
kostelem sv. Anny, původně umístěný na dnes již zaniklém hřbitově. 

Socha sv. Jana 
Nepomuckého 

Autorsky neurčená socha sv. Jana Nepomuckého, pravděpodobně z konce 
18. století nebo počátku 19. století. Pískovcová socha byla původně 
umístěna u zámku v Havířově - Životicích, dnes v interiéru farního kostela sv. 
Anny v Havířově. 

Chráněná 
památková zóna 
Sorela 

Ochranné pásmo pro obytný soubor dokumentující výstavbu v padesátých 
letech včetně tří nemovitých kulturních památek a to zámku čp. 328, 
filiálního kostela sv. Anny a náhrobku hraběte Friedricha von Arco v 
Havířově. 

Kulturní dům 
Radost 

Monumentální architektura socialistického realismu 1. poloviny 50. let 20. 
století s prvky inspirovanými českou novorenesancí a lidovým uměním, 
postavená Václavem Drozdou a Otakarem Jaklovcem, součást 
urbanistického a architektonického řešení města. 

Havířov - 
Podlesí 

Kotulova 
dřevěnka 

Roubený venkovský dům se samostatně stojící, částečně zděnou stodolou. 
Obytný dům pochází údajně z roku 1781 a patří k nejstarším dochovaným 
roubeným lidovým stavbám na Karvinsku. V současnosti je areál využíván 
Muzeem Těšínska jako skanzen. 

Havířov – 
Prostřední 
Suchá 

Hromadný hrob 
sovětských 
válečných zajatců 

Pietní místo z období 2. světové války. Zatravněná plocha s jednoduchou 
deskou z leštěné žuly s pamětními nápisy v češtině a azbuce. Památník 
situován na severní straně hřbitova. 

Havířov - 
Životice 

Pohřební kaple 
(zvonice) 

Drobná hřbitovní kaple s výraznou hranolovou věží, postavená v první 
polovině 19. století.  Zlidovělá stavba čtvercového půdorysu s polygonálním 
závěrem. 

Krucifix 
s reliéfem  

Kamenný kříž s korpusem Krista, reliéfem sv. Veroniky a nástroji umučení 
Krista na ulici Padlých hrdinů. Anonymní kamenická práce z roku 1847. 

Zámeček Životice 
– zámeček s 
portálem  

Původně příčně průjezdný patrový objekt zámku obdélného půdorysu s 
mansardovou střechou. Drobné šlechtické sídlo postavené údajně již v 16. 
století. Dnešní podoba je výsledkem stavebních zásahů v 19. a ve 20. století. 

Památník 
životické 
tragédie* 

Pietní místo. Památník obětí nacistického teroru vybudovaný v roce 1949 
sochařem F. Swiederem a upravený v roce 1979 podle návrhu ing.arch. Firly 
a akad. mal. 

Havířov – 
Bludovice 

Evangelický 
kostel 

Klasicistní zděná sakrální architektura s iluzivní výmalbou interiéru a 
dvojitou emporou po stranách lodi, postavená v letech 1782-1784 
stavitelem P. Klossem. Věž byla doplněna v letech 1850-1852. Další úpravy 
proběhly ve 20. letech 20. století. 

Kamenný kříž s 
podstavcem 

Pískovcový kříž s korpusem Krista z roku 1809 ve středu hřbitova. 
Kamenosochařské dílo lokální provenience. 

Farní kostel sv. 
Markéty 

Barokní venkovský kostel postavený v letech 1786-1792 staviteli Krečmerem 
z Frýdku a Reinochem z Paskova. Jednolodní stavba s půlkruhovým závěrem 
a hranolovou věží, rizalitově vystupující z průčelí. 

Zdroj: Národní památkový ústav, MonumNet, výpis aktuálně chráněných objektů/ploch k 20. 4. 2022 

Pozn.: * Národní kulturní památka 

Kromě výše uvedených kulturních památek jsou ve městě umístěny také různé jiné kulturní předměty. 
Tyto kulturní předměty jsou shrnuty (spolu se stručným popisem a uvedením přesného umístění) na 
webových stránkách města v Soupisu kulturních předmětů dle městských částí.45 

Kromě kulturních zařízení, historických budov, kulturních památek a kulturních akcí je pro Havířov 
typická výrazná starost o zeleň. Havířov je považován za město zeleně. Je zde spousta parků, stromů 
a zeleně. Hlavní prioritou města je péče o zeleň. Vznikla zde dokonce specifická databáze všech 
zajímavých stromů. 

 

 
45 https://www.havirov-city.cz/skolstvi-kultury/informace-odd-volnocas-aktivit/soupis-pamatek-umeleckych-
del-dle-mestskych-casti 
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2.4.2. KULTURNÍ DĚNÍ – ANALÝZA NABÍDKY 

Ve městě Havířov se koná spousta zajímavých kulturních akcí, které lákají jak místní obyvatele, tak 
obyvatele vzdálenějších regionů. Pro město Havířov je podstatná blízkost krajského města Ostrava, 
které nabízí řadu kulturních akcí, což má vliv na kulturní nabídku ve městě Havířov, jelikož dojezdová 
vzdálenost autem je z Havířova do Ostravy cca 20 minut.  

Na zastupitelstvu města je každoročně schvalován harmonogram významných celoměstských akcí 
v oblasti pořádaných nebo spolupořádaných městem. Také pro rok 2022 byl tento harmonogram akcí 
schválen. Níže je uvedena tabulka, kde jsou z daného harmonogramu vybrány pouze kulturní akce. 
Přidána je akce Folklórní (Ne)fest, která je rovněž významná. 

Po analýze těchto akcí a jejich prostorového rozmístění ve městě je zřejmé, že se většinou odehrávají 
v hlavních prostorech kulturní infrastruktury města Havířov a venkovních prostranstvích. Pro 
celoměstské akce konající se ve vnitřních prostorech je nejvíce využíván Kulturní dům Leoše Janáčka, 
Kino Centrum a Společenský dům Havířov. Tyto budovy se nacházejí v centrální části města 
(u křižovatky Hlavní třídy a Dlouhé třídy) a jsou si vzájemně velmi vzdálenostně blízké. Dále pak 
celoměstské akce konající se na venkovních prostranstvích se většinou odehrávají na náměstí 
Republiky, v parku za Kulturním domem Radost a v areálu Letního kina. Také tyto venkovní prostory 
využívané pro hlavní kulturní akce celoměstského charakteru se nacházejí v centrální části města, 
v blízkosti Hlavní třídy a jsou si také vzájemně vzdálenostně blízké. V poslední řadě je také nutné zmínit, 
že pro různé připomenutí historických momentů se pak využívá kostel sv. Anny na Hlavní třídě.  

Co se týče časového rozložení významných celoměstských akcí, tak tyto akce jsou adekvátně rozloženy 
v čase celého kalendářního roku. V každém měsíci roku se odehrává nějaká celoměstská kulturní akce. 
Některé jsou však většího rázu a některé menšího rázu.  

Většina celoměstských akcí je pro návštěvníky zdarma nebo se zvýhodněným vstupným. U těch 
hlavních kulturních akcí (viz následující tabulka) jako jsou Havířovské slavnosti a Folklórní (Ne)fest je 
pak vstupné stanovené. Pro Havířovské slavnosti je vstupné v hodnotě 300-400 Kč dle doby nákupu (se 
zvýhodněním pro seniory, mládež a zdravotně postižené, vstup zdarma pro děti do 10 let) a pro 
Folklórní (Ne)fest je vstupné 200 Kč (plus zvýhodnění pro seniory a studenty, vstup zdarma pro děti do 
15 let a zdravotně postižené). 

Tabulka 2.5: Vybrané celoměstské kulturní akce pro rok 2022 

Měsíc 
konání 

Název akce Místo konání 

leden Novoroční koncert "Ohnivá klasika" KD Leoše Janáčka 

únor Reprezentační ples statutárního města Havířova Společenský dům Havířov 

Mini Manga fest K-klub, ul. Šrámková 

březen Kolotoč dětského filmu Kino Centrum 

Ocenění dárců krve Kino Centrum 

Slavnostní večer u příležitosti ocenění ke Dni učitelů Společenský dům Havířov 

Oscar 2022 Kino Centrum 

Český lev - český film 2022 Kino Centrum 

duben Svátky jara náměstí Republiky 

Den Země náměstí Republiky a okolí 

Výročí Ostravsko-opavské operace kostel sv. Anny 

Majáles náměstí Republiky 

květen Havířovský májový den náměstí Republiky 

Ocenění osobností ve vybraných oblastech společenského života a 
udělení Ceny města Havířova za rok 2021 

KD Leoše Janáčka 

Den vítězství kostel sv. Anny + 10 pietních míst na 
území města 

Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty K-klub, ul. Šrámková 

Zábavné odpoledne s Besipem Areál dětského dopravního hřiště 

Šikmý kostel Oddělení hudby a umění, ul. Svornosti 

Umělci ve filmu Kino Centrum 
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Měsíc 
konání 

Název akce Místo konání 

červen Folklórní (Ne)fest Letní kino 

Den pro děti náměstí Republiky 

červenec Výročí tragédie na Dole Dukla Památník v areálu Centrálního hřbitova 
v Havířově-Šumbarku 

Pod amatérským nebem Letní kino 

Letní příměstský tábor areál Lázeňská 

Léto s pohádkou park za KD Radost 

Hudební léto park za KD Radost 

Za kulturákem na dece louka za KD P. Bezruče 

srpen Letní příměstský tábor areál Lázeňská 

Léto s pohádkou park za KD Radost 

Hudební léto park za KD Radost 

Za kulturákem na dece louka za KD P. Bezruče 

Životická tragédie Památník životické tragédie 

září Havířovské slavnosti Areál Sportovní haly Slávie 

Veletrh poskytovatelů sociálních služeb náměstí Republiky 

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut náměstí Republiky 

Líheň 2022 Stolárna club Havířov 

říjen MISS RENETA KD Leoše Janáčka 

Kolotoč dětského filmu vol. 2 Kino centrum 

Den vzniku samostatního československého státu kostel sv. Anny 

Be2can Kino Centrum 

Beseda se synem Jana Wericha - Jiřím Werichem Petráškem oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 

Líheň 2022 Stolárna club Havířov 

listopad Den válečných veteránů kostel sv. Anny 

Rozsvícení městského vánočního stromu náměstí Republiky 

Den pro dětskou knihu oddělení pro děti, ul. Svornosti 

Vánoční městečko (listopad + prosinec) náměstí Republiky 

Líheň 2022 Stolárna club Havířov 

prosinec Vánoční městečko (listopad + prosinec) náměstí Republiky 

Silvestrovsko - novoroční ohňostroj náměstí Republiky 

Líheň 2022 Stolárna club Havířov 

Zdroj: SM Havířov a PROCES, 2022. 

Prostory města Havířova v kulturních domech, společenském domě apod. jsou poskytovány také ke 
komerčním účelům. Kulturní dům Petra Bezruče nabízí největší množství různých typů prostor pro 
veřejnost. Ale také ostatní budovy nabízí veřejnosti ke krátkodobému pronájmu své prostory. Jedná se 
o Společenský dům Havířov, Kulturní dům Leoše Janáčka, Kino Centrum, Letní kino, Kulturní dům 
Radost a výstavní prostory (Výstavní síň V. Wünsche, Galerie Maryčka, Galerie Kina Centrum a Galerie 
Kulturního domu Radost).  

Výhodou je, že informace o kapacitě těchto prostor je veřejnosti k dispozici na webu mkshavirov.cz, 
kde jsou zmíněny jednotlivé kapacity daných budov k pronájmu. Zároveň je zde uveden i ceník46. 
V rámci ceníku jsou uvedeny jak prostory k pronájmu, tak jejich plocha v m2 a cena v Kč za hodinu 
pronájmu. Ceník je velice přehledný a veřejnost z něj jasně vyčte, které prostory jsou pro jeho potřeby 
v danou chvíli nejvhodnější. Mimo výše uvedené prostory v majetku města Havířova nabízí své prostory 
k pronájmu také Stolárna club Havířov. Ceník Stolárny club Havířov není k dispozici na webu a je nutné 
kontaktovat provozního a cenu si zjistit47.  

Významnou část kultury nabízejí i církevní statky v rámci jimi pořádaných aktivit. 

 

 
46 https://www.mkshavirov.cz/wp-content/uploads/2022/04/Cenik-kratkodobych-pronajmu.pdf 
47 https://stolarnaclub.cz/pronajem/ 

https://www.mkshavirov.cz/wp-content/uploads/2022/04/Cenik-kratkodobych-pronajmu.pdf
https://stolarnaclub.cz/pronajem/
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2.4.3. KULTURNÍ NABÍDKA – ANALÝZA POPTÁVKY 

Hodnocení možností pro kulturní vyžití v Havířově 

Občané Havířova hodnotili množství možností pro kulturní vyžití spíše pozitivně, 41,7 % je hodnotilo 

jako spíše dostatečné a 19,6 % jako zcela dostatečné, tedy pozitivních odpovědí bylo celkem 61,3 %. 

Negativně hodnotilo množství možností pro kulturní vyžití 33,7 % občanů, z toho 6,6 % občanů je 

považovalo za zcela nedostatečné.  

Obrázek 2.12: Hodnocení dostatku možností pro kulturní vyžití v Havířově 

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.1 

Dle členění na věkové kategorie respondentů je vidět vyšší podíl nespokojenosti u mladších obyvatel 

a nárůst spokojenosti s přibývajícím věkem respondentů. S množstvím možností pro kulturní vyžití jsou 

sice spokojenější ženy, avšak muži častěji volili odpověď „zcela dostatečné“. 

Tabulka 2.5: Hodnocení dostatku možností pro kulturní vyžití v Havířově 

Hodnocení dostatku možností 
pro kulturní vyžití v Havířově 

Podíl respondentů 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Nedokážu posoudit 4,9% 7,9% 3,8% 4,1% 5,1% 4,8% 

Zcela nedostatečné 6,6% 8,9% 8,0% 3,2% 6,7% 6,5% 

Spíše nedostatečné 27,1% 37,7% 26,9% 19,6% 32,4% 22,2% 

Spíše dostatečné 41,7% 34,7% 42,9% 45,6% 34,0% 49,0% 

Zcela dostatečné 19,6% 10,9% 18,4% 27,5% 21,8% 17,6% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.1 

V rámci dotazníkového šetření občanů bylo hodnoceno, zda je v Havířově dostatečné kulturní vyžití ve 

srovnání s okolními městy. Zde je vyšší podíl občanů, kteří toto nedokázali posoudit (15,3 %), 39,6 % 

obyvatel uvedlo, že v Havířově je dostatečné kulturní vyžití ve srovnání s okolními městy). Kulturní vyžití 

ve srovnání s okolními městy považuje za nedostatečné celkem 45 % obyvatel. 
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Obrázek 2.13: Hodnocení dostatku možností pro kulturní vyžití v Havířově ve srovnání s okolními městy 

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka B.2 

Na otázku odpovídalo více mladších občanů do 34 let, pouze 6,2 % z nich zvolilo odpověď „nedokáži 

posoudit“, jejich odpovědi značí, že nejčastěji jsou s nabídkou v Havířově spíše nespokojeni. Zajímavé je 

také rozložení odpovědí u starších občanů od 60 let, u kterých je vidět největší spokojenost. S možnostmi 

pro kulturní vyžití v Havířově ve srovnání s okolními městy jsou více spokojeny ženy než muži. 

Tabulka 2.6: Hodnocení dostatku možností pro kulturní vyžití v Havířově ve srovnání s okolními městy 

Hodnocení dostatku možností 
pro kulturní vyžití v Havířově 
ve srovnání s okolními městy 

Celkem 

Podíl respondentů 

Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Nedokáži posoudit 15,3% 6,2% 19,1% 17,5% 17,3% 13,5% 

Rozhodně ne 13,5% 26,9% 13,9% 3,2% 16,7% 10,5% 

Spíše ne 26,1% 34,3% 23,9% 22,8% 23,3% 28,7% 

Spíše ano 37,1% 27,3% 38,0% 43,3% 34,4% 39,7% 

Rozhodně ano 7,9% 5,3% 5,1% 13,2% 8,2% 7,6% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka B.2 

 

Spokojenost s nabídkou a službami v oblasti kultury v Havířově dle oblastí 

Spokojenost s kulturou byla občany hodnocena souhrnně, ale také v členění podle různých oblastí 

kultury. Na následujícím obrázku jsou oblasti seřazeny podle spokojenosti od nejvyšší po nejnižší. 

V některých oblastech volili občané ve větší míře možnost „nemohu posoudit“, zejména u hodnocení 

nabídky vzdělávacích kurzů, nabídky muzeí, nabídky výstavních síní a výtvarných galerií a nabídky spolků, 

zájmových sdružení a kroužků. Nejvíce jsou obyvatelé spokojení s dostupností služeb knihoven (80,5 % 

respondentů), dále s rozsahem nabídky kin (69,4 %) a doprovodnými službami filmových produkcí 

(65,5 %), kvalitou nabídky kin (64,5 %) a s nabídkou spolků, zájmových sdružení a kroužků (63,2 %). 
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Obrázek 2.14: Spokojenost s kulturou v Havířově podle respondentů 

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 

*občerstvení, šatna, internet apod.; ** jazykových, odborných a jiných 

Níže je popsána také spokojenost v členění dle věku. Ve všech hodnocených oblastech jsou ženy 

spokojenější než muži. Velmi nízká je spokojenost respondentů do 34 let s nabídkou muzeí, pouze 

20,7 %. Velké rozdíly mezi věkovými skupinami jsou viditelné také u spokojenosti s nabídkou výtvarných 

síní a výtvarných galerií.  

Nejspokojenější byli občané s dostupností služeb knihoven, jednalo se i o mladší respondenty do 34 let, 

u kterých uvedlo spokojenost více než 70 % respondentů. Dále jsou spokojeni s rozsahem nabídky kin 

(počet filmů), doprovodnými službami filmových produkcí, kvalitou nabídky kin (výběr filmů). Naopak 

nejmenší spokojenost je vidět u nabídky muzeí, nabídky divadelních představení, dostupnosti vstupenek 

na divadelní představení a nabídky vzdělávacích kurzů. Podrobnější informace o odpovědích na otázku 

spokojenosti s kulturou v Havířově jsou uvedeny v příloze (kap. 3.1.1). 



43 

Tabulka 2.7: Spokojenost s kulturou v Havířově podle respondentů podle pohlaví a věku 

Oblast kultury 

Podíl spokojených respondentů 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Dostupnost služeb knihoven 80,5% 74,7% 81,5% 83,4% 78,0% 82,8% 

Rozsah nabídky kin (počet filmů) 69,4% 62,8% 69,6% 74,0% 68,7% 70,1% 

Doprovodné služby filmových produkcí* 65,5% 57,1% 66,1% 71,0% 63,6% 67,3% 

Kvalita nabídky kin (výběr filmů) 64,5% 63,9% 67,9% 60,8% 63,7% 65,2% 

Nabídka spolků, zájmových sdružení a 
kroužků 

63,2% 63,1% 66,1% 59,7% 62,2% 64,1% 

Nabídka hudebních produkcí a koncertů 59,5% 50,4% 58,9% 66,7% 56,3% 62,4% 

Nabídka výstavních síní a výtvarných galerií 57,6% 39,2% 55,0% 74,2% 55,8% 59,3% 

Nabídka prostor, prostranství pro 
uspořádání kulturní akce 

55,7% 44,6% 54,1% 65,8% 49,9% 61,2% 

Nabídka vzdělávacích kurzů** 53,8% 39,9% 54,6% 63,2% 48,9% 58,5% 

Dostupnost vstupenek na divadelní 
představení 

53,4% 43,4% 54,0% 59,9% 49,4% 57,1% 

Nabídka divadelních představení 50,7% 36,5% 56,1% 54,7% 44,8% 56,2% 

Nabídka muzeí 43,7% 20,7% 44,2% 59,9% 39,5% 47,6% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 

*občerstvení, šatna, internet apod.; ** jazykových, odborných a jiných 

Na otázku, kterému duhu kultury dávají přednost, kde byla možnost zvolit i více odpovědí, byly nejčastěji 

vybírány hudební koncerty a filmová promítání. Třetí nejčastější odpověď byla divadelní představení, 

která navštěvují častěji starší občané a častěji ženy než muži. Taneční zábavy, plesy a diskotéky vybírali 

hlavně mladší občané (15-34 let), návštěvy výstavy jsou oblíbené u starších občanů (60 let a více). Mezi 

dalšími zmiňovanými druhy kultury byly vypsány zábava pro děti (5x), městské akce typu Vánoce, 

Velikonoce, farmářské trhy (3x), akce knihoven (3x), festivaly (2x), folklórní akce a cimbálové muziky (2x), 

amatérská divadla (2x), workshopy, přednášky a diskuse (2x). Dále byly zmiňovány tyto akce: Havířovské 

slavnosti a Havířov v květech, festival elektronické hudby, módní přehlídky, vystoupení tanečních klubů, 

festivaly umění (fotografie, filmy). 

Občané dále hodnotili spokojenost s kulturními zařízeními v Havířově v posledních 4 letech. Tato 

spokojenost je znázorněna v následujícím grafu, přičemž šedé procento jsou občané, kteří za poslední 

4 roky zařízení nenavštívili. Nejnavštěvovanější akce/zařízení jsou Kino Centrum a Letní kino, dále 

Výstavní síň Viléma Wünscheho, Muzeum Těšínska (Kotulova dřevjanka), Galerie Krystal. Méně než 

polovina respondentů navštívila v posledních 4 letech Kulturní dům Petra Bezruče, Kulturní dům Leoše 

Janáčka, Kulturní dům Radost, Městskou knihovnu. Méně než 30 % občanů navštívilo Jazz Club NEBE 

a méně než 20 % Stolárna CLUB. 
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Obrázek 2.15: Hodnocení spokojenosti respondentů s kulturními zařízeními v Havířově (v posledních 

4 letech) 

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.6 

* v posledních 4 letech 

Občané dále uváděli v možnosti odpovědi „jiné“, že navštěvují tato kulturní zařízení v Havířově, se 
kterými jsou spíše nebo velmi spokojeni: 

spíše spokojen(a): 

• Prestigue Club (3x) 

• Remix club (2x) 

• ZUŠ Leoše Janáčka (2x) 

• Malá Jamaica 

• MG club 

• Prckův ráj 

velmi spokojen(a): 

• Restaurace Beskyd (koncerty) (2x) 

• Jamaica (2x) 

• Aréna bar 

• Centrum pro podnikání 

• Club Centrum 

• ESK 

• Koncerty v Evangelickém kostele Ha-Bludovice 

• Maják 

• Multigenerační centrum Lučina 

• Nelli 

• Pasta romana 

• Prestigue Club  

• PZKO Havířov - Bludovice 

• PZKO Havířov - Suchá 

• Restaurace svět 

• ZUŠ Leoše Janáčka 
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Tabulka 2.8: Preference druhu kultury v Havířově podle respondentů 

Preference druhu kultury 

Podíl respondentů 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Hudební koncerty 58,4% 69,0% 60,1% 48,5% 61,5% 55,4% 

Filmová promítání 55,2% 62,4% 63,4% 40,1% 54,0% 56,3% 

Divadelní představení 44,1% 24,6% 45,2% 57,0% 37,6% 50,1% 

Taneční zábava, plesy, diskotéka 23,0% 35,4% 19,3% 18,3% 25,5% 20,6% 

Návštěvy výstavy 22,9% 11,6% 17,8% 37,5% 16,9% 28,6% 

Jiné 7,3% 9,3% 7,0% 6,1% 9,6% 5,1% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.3 

Pozn.: Respondenti mohli uvést více odpovědí 

Na otázku, co konkrétně v oblasti kulturního vyžití v Havířově schází, byla nejčastější odpověď různé 

koncerty a akce, následovaly kulturní akce pro děti. Chybí podpora místních spolků a organizací. Mezi 

dalšími častými odpověďmi se objevovaly žádosti o větší počet koncertů a akcí pro dospělé, větší výběr 

filmů v kině. Odpovědi jsou uvedeny v tabulce 2.9. 

Tabulka 2.9: Co konkrétně podle Vašeho názoru v oblasti kulturního vyžití v Havířově schází nebo je 

zastoupeno nedostatečně? – 10 nejčastějších výroků 

1. Koncerty a akce různých žánrů 6. Větší výběr filmů v kině 

2. Kulturní akce pro děti 7. Moderní zpěváci na koncertech 

3. Více kulturních akcí (všeobecných) 8. Lepší informovanost občanů 

4. Podpora místních spolků a organizací 9. Více koncertů/akcí pro dospělé 

5. Lepší organizace koncertů 
10. Farmářské trhy, rukodělné jarmarky, digitální 

kulturní prostředí pro mládež, podpora knihoven 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.8 

Při otázce na to, které kulturní zařízení by občané v Havířově uvítali, zvolilo 41,5 % občanů možnost 

multifunkční kulturní zařízení. Tato varianta byla volena všemi skupinami občanů, bez rozdílu věku nebo 

pohlaví. Druhou nejčastěji volenou možností bylo planetárium (33,9 %), které by uvítali zejména mladší 

občané. Možnost městské divadlo volilo 21,9 % občanů, městské muzeum 17,1 % občanů. Celkem 11,6 % 

občanů je spokojeno a žádné kulturní zařízení si v Havířově nepřeje.  

Tabulka 2.10: Kulturní zařízení, které by respondenti v Havířově uvítali 

Kulturní zařízení 

Podíl respondentů, kteří by uvítali v Havířově kulturní zařízení 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Multifunkční kulturní zařízení 41,5% 40,5% 43,2% 40,3% 42,3% 40,9% 

Planetárium 33,9% 44,2% 39,5% 19,7% 30,6% 37,1% 

Městské divadlo 21,9% 17,8% 21,9% 24,8% 21,3% 22,4% 

Městské muzeum 17,1% 18,2% 13,7% 20,4% 20,7% 13,7% 

Žádné 11,6% 10,4% 10,3% 14,2% 14,5% 9,0% 

Jiné 8,5% 14,0% 5,5% 8,1% 10,9% 6,3% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.9  

Pozn.: Respondenti mohli uvést více odpovědí. Možnost „jiné“ volilo 8,5 % občanů, jako návrhy kulturních zařízení 

uváděli: interaktivní museum/centrum (7x), uzavřený hrací prostor pro děti s rodinou (5x), kulturní městský klub (5x), 

rockový klub (4x), kulturní akce na bázi kaváren (rukodělné činnosti, knižní kavárna, hudební – 3x), centrální prostor 

pro venkovní akce (3x), koncertní síň (3x), hudební klub (3x), galerii výtvarného umění (2x). Dále byly uváděny místo 

pro kulečník, laser game, únikové hry, rozhlednu, klub s živou pop či jazz hudbou, taneční sál, volnočasové zařízení, 

filmovou kavárnu a stand-up show club. 
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Analýza a profil návštěvníků kulturních akcí 

Při výběru kulturní akce / kulturního zařízení uvádějí občané Havířova, že největší roli hraje kvalita 

(rozhoduje se podle ní 91,8 % občanů), dále interpret nebo prestiž pořádané akce (88,7 %) a její časová 

dostupnost (čas, kdy se akce odehrává – 81,7 %). Více než 60 % občanů se dále rozhoduje podle 

prostředí, ve kterém se akce odehrává nebo dle doporučení svého okolí. Pro více než 40 % občanů je 

důležité také doporučení tisku/internetu apod. nebo se rozhodují dle své nálady nebo náhodně. 

Pro 39 % občanů je důležitá dojezdová dostupnost, tedy délka dojezdové doby na akce, dostupnost 

MHD apod. Obdobný podíl, 38,8 % občanů, se rozhoduje podle ceny a pouze pro 32,2 % občanů jsou 

faktorem při rozhodování doprovodné služby. 

Obrázek 2.16: Faktory, podle kterých se respondenti rozhodují při výběru kulturní akce v Havířově 

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.5 

* čas, ve kterém se akce odehrává; ** rodina, přátele, známí, sousedé, spolupracovníci; *** např. doby dojezdu na 

akci, dostupnost MHD apod. 

Jak je vidět z následující tabulky, při výběru kulturní akce v Havířově nejsou zásadní rozdíly mezi 

věkovými kategoriemi občanů. Pro seniory je o něco méně podstatná časová dostupnost akce 

a doprovodné služby, naopak jim více záleží na dojezdové dostupnosti. Ženy se spíše rozhodují podle 
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doporučení svého okolí než muži, a také spíše dají na doporučení tisku/internetu apod. a na dojezdovou 

dostupnost a cenu. Muži se častěji rozhodují dle nálady nebo náhodně. 

Tabulka 2.11: Faktory, podle kterých se respondenti rozhodují při výběru kulturní akce v Havířově podle 

pohlaví a věku 

Faktor výběru kulturní akce /zařízení 

Podíl kladných odpovědí respondentů 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Kvalita 91,8% 94,7% 91,7% 89,7% 91,7% 91,9% 

Interpret/prestiž pořádané akce 88,7% 93,8% 87,4% 86,5% 88,8% 88,6% 

Časová dostupnost* 81,7% 88,3% 85,0% 73,0% 82,2% 81,2% 

Prostředí, ve kterém se akce koná. 69,5% 67,4% 70,4% 69,9% 70,2% 68,8% 

Doporučení svého okolí ** 61,6% 66,4% 57,6% 62,9% 56,5% 66,4% 

Doporučení tisku, na internetu, apod. 48,6% 48,6% 48,7% 48,5% 44,9% 52,1% 

Nálada/náhodně 44,0% 46,9% 43,2% 42,9% 47,5% 40,7% 

Dojezdová dostupnost*** 39,0% 35,8% 37,4% 43,3% 33,7% 44,0% 

Cena 38,8% 39,9% 35,3% 42,3% 34,3% 43,0% 

Doprovodné služby 32,2% 39,1% 33,3% 25,7% 35,1% 29,5% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.5 

* čas, ve kterém se akce odehrává; ** rodina, přátele, známí, sousedé, spolupracovníci; *** např. doby dojezdu na 

akci, dostupnost MHD apod. 

 

Hodnocení kulturních akcí v Havířově 

Občané hodnotili kulturní akce v Havířově podle různých kritérií. Jejich odpovědi jsou zobrazeny 

v tabulce níže, vyloženě pozitivní hodnocení je vidět u dojezdové dostupnosti (80,4 % respondentů), 

časové dostupnosti (77,1 % respondentů), prostředí konání akcí (75 % respondentů). Vyšší podíl 

nespokojených odpovědí je u hodnocení interpretů/repertoáru, kvality a ceny, také u hodnocení 

doprovodných služeb na akcích. U všech odpovědí převládá odpověď „spíše spokojen(a)“. 

Obrázek 2.17: Hodnocení spokojenosti respondentů s kulturními akcemi v Havířově  

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.7 
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Se zvolenými interprety/repertoárem a s kvalitou jsou spokojenější starší občané, také více žen než mužů. 

Ženy také lépe hodnotí časovou dostupnost. S cenami a s dojezdovou dostupností jsou více spokojeni 

mladší občané.  

Tabulka 2.12: Hodnocení spokojenosti respondentů s kulturními akcemi v Havířově podle pohlaví a věku 

Oblast spokojenosti 

Podíl spokojených respondentů 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Dojezdová dostupnost 80,4% 88,4% 79,8% 75,2% 80,2% 80,6% 

Časová dostupnost 77,1% 76,6% 74,6% 80,4% 72,6% 81,3% 

Prostředí konání akcí 75,0% 73,6% 74,0% 77,2% 71,0% 78,7% 

Cena 67,4% 75,9% 66,3% 62,6% 69,2% 65,8% 

Kvalita 67,0% 59,4% 63,9% 76,2% 60,0% 73,4% 

Interpreti / repertoár 66,2% 59,8% 63,5% 74,0% 61,4% 70,6% 

Doprovodné služby na akcích 58,8% 54,0% 59,4% 61,6% 55,7% 61,7% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.7 

Občané hodnotili také konkrétní celoměstské akce v Havířově, viz následující graf. Nejnavštěvovanějšími 

akcemi (občané je navštívili v posledních 4 letech) je Vánoční městečko (v posledních 4 letech ho 

navštívilo 85,9 % občanů), dále Havířovské slavnosti (78,9 % občanů), Velikonoční Svátky jara (59,3 %), 

Den Země (41,1 %) a Hudební koncerty ve Stolárně (39,9 %). Pouze 17,6 % občanů navštívilo v posledních 

4 letech Miniteatro, což bylo způsobeno pandemií covid-19, jelikož se od roku 2020 akce nekonala, Jen 

14,4 % občanů navštívilo v posledních 4 letech Hudební soutěž Líheň, 13,9 % Folklorní (Ne)fest a 10,9 % 

MISS RENETA, což bylo pravděpodobně také způsobeno pandemií covid-19.  

Občané, kteří tyto akce v posledních 4 letech navštívili, jsou nejspokojenější s akcemi Folklorní (Ne)fest, 

Miniteatro a Hudební koncerty ve Stolárně (spokojenost nad 90 %). Více než 80% spokojenost je 

u Hudební soutěže Líheň a Dne Země. Spokojenost nad 70 % byla zjištěna u akcí Vánoční městečko 

a Velikonoční Svátky jara. Konečně nad 60 % je spokojenost u akcí Havířovské slavnosti a MISS RENETA. 

Obrázek 2.18: Spokojenost respondentů s celoměstskými akcemi v Havířově 

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.10 

* v posledních 4 letech 
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Občané mohli vyjádřit i důvody své nespokojenosti s jednotlivými celoměstskými akcemi v Havířově. 

Odpovědi jsou zpracovány v rámci přílohy (kap. 3.1.2), a to v tabulkách (při větší četnosti odpovědí) nebo 

formou slovního shrnutí.  

 

Analýza vývoje počtu návštěvníků kulturních akcí ve městě Havířově  

Počty návštěvníků různých akcí na území města jsou aktuálně na nižší úrovni než v předchozích 
letech. Hlavní příčinou jsou především protipandemická opatření, během kterých si část lidí 
odvykla kulturu navštěvovat, jelikož nebylo možné kulturní akce provozovat vůbec, nebo jen za 
přísných podmínek. Tento trend může současně prohloubit také zvyšování cen v souvislosti 
s nárůstem inflace, které jednak může přímo navýšit cenu kulturních akcí, ale zároveň lidem 
nemusí po zajištění základních potřeb zůstat k dispozici dostatek finančních prostředků na to, aby 
si mohli kulturní akce dovolit.  

Městské kulturní středisko ročně pořádá cca 16 000 akcí, které souhrnně navštíví cca 500 000 
návštěvníků. MKS je příspěvkovou organizací města, ke kterým patří také Městská knihovna, která 
pořádala cca 1 000 akcí ročně s přibližně 20 000 návštěvníky v době pandemie covid-19 (v roce 
2019 to bylo 1 366 akcí pro cca 25 000 návštěvníků, k 30. 6. 2022 již proběhlo 750 akcí pro 10 000 
návštěvníků) a Asterix – středisko volného času Havířov, které uspořádá během roku cca 
20 dlouhodobých aktivit souhrnně až pro 6 000 dětí.48 

 

Cílové skupiny a propagace 

Celkem 5 % občanů si myslí, že rozhodně není dostatečně informováno v oblasti kultury, dalších 15,7 % 

občanů je informováno „spíše nedostatečně“. Převládá odpověď „spíše dostatečně“ (47,1 %) a rozhodně 

dostatečně je dle svého sdělení informováno 23,0 % občanů. Celkem 9,2 % občanů svou informovanost 

není schopno posoudit. 

Obrázek 2.19: Hodnocení informovanosti o dění v Havířovské kultuře podle respondentů 

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.11 

V rámci dotazníku bylo možné k oblasti nabídky kulturního vyžití ve statutárním městě Havířov 

něco doplnit v rámci otázky A.13. Tu využilo 94 občanů ze 705 respondentů, tzn. 13,3 %. Převážně se 

jednalo o kritické výroky k oblasti kultury. Nejčastěji opakovanou odpovědí byla kritika na vedení kultury 

 
48 Zdroj: Osobní rozhovory s nositeli kultury na území města Havířova, vlastní realizace; PROCES; 2022. 

 



50 

a také se opakovaly informace o špatné/nedostatečné organizaci akcí, konkrétně byly zmiňovány 

Havířovské slavnosti a problematický vstup na tuto akci, dále nedostatečná propagace akcí i chybná 

propagace času jejich konání, nedostatečně moderní přístup ve vedení kultury, nevyužívaná možnost 

zapojení občanů do organizace kultury/akcí.  

Jako nedostatečné bylo označeno množství akcí pro mladé, nabídka koncertů i divadelních představení, 

akce pro děti. Mezi návrhy několikrát zaznělo, že by bylo vhodné inspirovat se v jiných městech, občané 

popisovali zastaralost prostor pro konání kulturních akcí a jejich vysoké ceny k pronájmu. Více než 

jednou zaznělo také, že by se mohly omezit ohňostroje a finanční prostředky přerozdělit, občané také 

sdělovali, že za kulturou spíše dojíždějí do okolních měst a popisovali dopravní dostupnost. Pochváleny 

byly některé interaktivní výstavy pro děti a bylo žádáno o další, také akce Miniteatro. Dále padl návrh na 

propagaci a podporu místních kulturních skupin a jednotlivců. Níže jsou citovány některé odpovědi: 

• Dojezdová dostupnost je špatná v nočních hodinách (např. po skončení koncertu v 1:00 nejede 

žádné MHD ve směru z centra Havířova do Těrlicka přes Bludovický kopec; taktéž se dostat 

o víkendu z divadel v Ostravě autobusem do Bludovic je obtížné, především v pozdějších hodinách; 

během Colours of Ostrava je vždy největší problém autobus domů v noci). 

• Rozvíjet a podporovat činnost občanských sdružení a iniciativ, pomáhat zviditelnění toho, co už tu 

máme: folklór, pěvecká sdružení, amatérská divadla, veřejné hudební produkce, třeba přehlídky 

amatérských hudebníků a skupin napříč žánry, letní tančírny. 

 

Dostatečnou informovanost o dění v kultuře potvrdilo 60,1 % respondentů ve věku 15-34 let, u osob ve 

věku 35-59 let potvrdilo dostatečnou informovanost 66,7 % respondentů. Osoby 60 let a více jsou o dění 

v kultuře informovány dostatečně dle 81,6 % respondentů. O dění v havířovské kultuře nejsou dle 

průzkumu obyvatel Havířova dostatečně informovány zejména obyvatelé do 34 let (34,8 % respondentů). 

Z realizovaných rozhovorů s obyvateli vyplynulo, že by uvítali informace o plánovaných kulturních akcích 

zveřejněné přehledně na jednom místě. 

Tabulka 2.13: Hodnocení informovanosti o dění v havířovské kultuře podle respondentů dle pohlaví a věku 

Hodnocení informovanosti o 
dění v havířovské kultuře 

Podíl respondentů 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Nedokáži posoudit 9,2% 5,1% 11,8% 9,1% 13,1% 5,6% 

Rozhodně nedostatečné 5,0% 8,3% 4,6% 3,0% 6,8% 3,3% 

Spíše nedostatečné 15,7% 26,5% 16,8% 6,2% 14,8% 16,4% 

Spíše dostatečné 47,1% 41,8% 48,4% 49,5% 42,7% 51,3% 

Rozhodně dostatečné 23,0% 18,3% 18,3% 32,1% 22,5% 23,4% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.11 

S mírou informovanosti souvisí také využívané informační kanály, které se obvykle velmi liší v závislosti 

na věkové skupině obyvatel. Nejvíce se občané o kultuře v Havířově dozvídají z Radničních listů města 

Havířova, které aktivně využívají veškeré věkové skupiny obyvatel. Popularita tohoto informačního 

zdroje roste s věkem respondentů, více jej využívají ženy než muži. Také plakátové plochy, druhý 

nejčastější zdroj informací, jsou využívány ve větší míře seniory. Zejména mladší věkové skupiny se dále 

o kulturních akcích dozvídají zprostředkovaně (od členů rodiny, příbuzných, od sousedů, známých, 

spolupracovníků apod.) a ve velmi vysoké míře (78,2 %) využívají pro svou informovanost sociální sítě, 

které jsou populární i u obyvatel mezi 35 a 59 lety, ale málo využívány občany od 60 let výše. 

Internetové zdroje obecně jsou využívány ve stejné míře občany do 34 let a občany mezi 35 a 59 lety, 

s poklesem u starších věkových skupin 60+. 
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Ke středně populárním zdrojům informací, které využívá asi čtvrtina obyvatel, patří webové stránky 

města a webové stránky kulturních zařízení. U těchto zdrojů nejsou velké rozdíly mezi věkovými 

skupinami obyvatel. 

Mezi méně využívané zdroje se řadí tisk (celostátní, regionální), který využívají zejména senioři, 

a regionální vysílání celostátní televize, která jsou opět o něco populárnější u starších obyvatel. Méně 

než 10 % obyvatel získává informace z regionálních rádií, kabelové televize a dalších zdrojů. 

Tabulka 2.14: Informační zdroje o dění v Havířovské kultuře podle respondentů dle pohlaví a věku 

Informační zdroje o kulturních akcích 
v Havířově 

Podíl respondentů 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Radniční listy města Havířova 65,4% 53,6% 63,3% 76,6% 55,8% 74,4% 

Plakátové plochy 53,1% 45,8% 47,7% 64,9% 50,4% 55,5% 

Zprostředkovaně* 48,9% 60,9% 50,5% 38,1% 46,9% 50,8% 

Sociální sítě (Facebook, Instagram atd.) 42,9% 78,2% 40,9% 19,5% 44,0% 41,9% 

Internet – obecně (ostatní webové stránky) 35,6% 40,9% 40,9% 25,3% 39,2% 32,1% 

Webové stránky města 24,9% 23,5% 24,2% 26,9% 20,0% 29,5% 

Webové stránky kulturních zařízení 23,4% 20,4% 25,8% 22,8% 22,1% 24,7% 

Tisk (celostátní, regionální) 15,8% 7,8% 10,9% 27,7% 14,2% 17,4% 

Regionální vysílání celostátní televize** 11,7% 5,3% 9,1% 19,6% 10,7% 12,6% 

Regionální rádia (Čas apod.) 9,5% 8,1% 8,7% 11,5% 8,6% 10,4% 

Kabelová televize 5,6% 3,5% 7,0% 5,3% 5,1% 6,0% 

Jiné 1,3% 1,9% 1,1% 1,1% 1,3% 1,3% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.12, Respondenti mohli uvést více odpovědí 

*Od členů rodiny, příbuzných, od sousedů, známých, spolupracovníků apod.; **např. Události v regionech 

Pozn.:: Jiné - Jako možnost „jiné“ odpovídali občané, že se informují tím, že náhodou okolo konané akce projdou (2x), 

informují se z plakátů mimo plakátové plochy (Cross café, knihovna). Připsali také poznámky, že knihovna nemá 

vlastní sociální sítě a Radniční listy jim už nejsou dodávány do poštovních schránek. 

2.4.4. ANALÝZA STAVU A POTŘEB KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ 

Dostupnost kulturních stánků, počet a hustota kulturních objektů 

S nabídkou prostor, prostranství pro pořádání kulturních akcí, je dle průzkumu obyvatel spokojeno 

55,7 % respondentů (občanů Havířova). Naopak nespokojenost uvádí 24,1 % obyvatel. Zbylých 20,2 % 

obyvatel se zdrželo odpovědi, protože nabídku nemůže posoudit. Vyšší spokojenost s nabídkou prostor 

je u žen, než u mužů a roste s narůstajícím věkem občanů. 

Obrázek 2.20: Nabídka prostor, prostranství pro pořádání kulturní akce 

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), otázka 

A.2 

  



52 

Tabulka 2.15: Spokojenost s nabídkou prostor, prostranství pro pořádání kulturní akce podle respondentů 

podle pohlaví a věku 

Oblast kultury 

Podíl spokojených respondentů 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Nabídka prostor, prostranství pro 
uspořádání kulturní akce 

55,7% 44,6% 54,1% 65,8% 49,9% 61,2% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 

U hodnocení nabídky prostor, prostranství pro uspořádání kulturní akce, byly zmiňovány ze strany 

občanů překážky v uspořádání koncertu typu vysokých cen za pronájem, byla uváděna slova jako 

byrokracie a nutnost schválení ze strany města. Samotné prostory pro pořádání kulturních akcí jsou dle 

respondentů malé a staré a není jich dostatek. Také uváděli, že není využit potenciál prostor kulturních 

domů. Odpovědi jsou vypsány v tabulce níže. 

Tabulka 2.16: Důvody občanů pro nespokojenost s nabídkou prostor, prostranství pro uspořádání kulturní 

akce 

Důvod Četnost odpovědi 

Překážky v uspořádání koncertu (byrokracie, vysoké ceny za pronájem, schválení vedením města) 23 

Malé a staré prostory, nepohodlí 21 

Nedostatek prostorů 8 

Nevyužití potenciálů kulturních domů a malých prostorů 8 

Umístění Havířovských slavností (Stěžování na hluk) 6 

Špatná organizace akcí 6 

Nevyužití venkovních prostorů 5 

Nepořádek po koncertech 4 

Nadměrný hluk pro pacienty z nemocnici 4 

Nejsou kluby pro lidi mladší 50 let a puberťáky 3 

Vybavení pro koncert (světlo, zvuk) 3 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 

Seznam kulturních zařízení, včetně jejich rozmístění v rámci města Havířov, popisu jejich prostorových 

možností a vybavení je uveden v kapitole 1.4.1. Cena pronájmu prostor, která je podstatná pro pořádání 

akcí, se pohybuje u sálů v rozmezí 1 070 Kč/hod za sál ve Společenském domě až po 2 120 Kč/hod za 

velký sál v Kině Centrum. Cena dalších prostor je nižší, ovlivňuje ji rozloha prostor a také jejich vybavení. 

Ceny jsou dostupné na webových stránkách MKS Havířov, kde je vyvěšen ceník49 včetně uvedení rozlohy 

jednotlivých prostor a ceny jejich pronájmu. 

Z provedených rozhovorů se zástupci subjektů činných v oblasti kultury vyplývá, že jsou ceny pronájmů 

městských zařízení zejména pro menší subjekty a akce finančně nedostupné. Na druhou stranu je však 

nutné stále brát v potaz, že ceny za pronájem těchto prostor se musí řídit rozpočtovými pravidly města 

a principy řádného hospodaření, kdy i v případě odpuštění samotného nájmu musí subjekty uhradit 

provozní náklady, které město odpustit/zaplatit nemůže. Určitým východiskem pro toto je získání 

finanční podpory v rámci dotačního titulu města, i když jsou v podstatě tyto prostředky následně vráceny 

městu v platbě za pronájem prostor.  

 

Návštěvnost 

Občané Havířova navštěvují nejčastěji kino, do kterého chodí dle výzkumu minimálně jednou měsíčně 

(24,6 %) a dalších 41,6 % kino navštěvuje alespoň jednou za půl roku. Pouze 14,1 % obyvatel do kina 

vůbec nechodí. 

 
49 https://www.mkshavirov.cz/wp-content/uploads/2022/04/Cenik-kratkodobych-pronajmu.pdf 

https://www.mkshavirov.cz/wp-content/uploads/2022/04/Cenik-kratkodobych-pronajmu.pdf
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Další velmi často navštěvovaným zařízením jsou knihovny a informační centra, kam chodí 8 % občanů 

min. 1x/týden a dalších 30,4 % občanů 1x/měsíc.  

Frekvence návštěv kulturních aktivit podle podílu občanů, kteří je navštěvují, jsou dále v tomto pořadí: 

návštěvy divadelních představení, koncertů (pop, rock a jiné), návštěvy výstav, muzeí a galerií, návštěvy 

diskoték, tanečních zábav a plesů a návštěvy hudebních klubů. Koncerty vážné hudby navštěvuje 33,9 % 

občanů (většina 1x ročně), do kostela pravidelně chodí 22,9 % občanů, z toho 3,9 % minimálně jednou 

týdně. Jako další navštěvované aktivity občané uváděli aktivity uvedené v tabulce 2.28. 

Obrázek 2.21: Frekvence návštěv kulturních aktivit v Havířově podle respondentů 

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.4 

Tabulka 2.17: Další akce, které respondenti navštěvují v Havířově 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.4 

1x týdně 1x měsíčně 1x za půl roku 1 x ročně 

Zájmové kroužky, kurzy (2x) Besedy 
Cestovatelské přednášky 
(2x) 

Cirkus 

Debaty 
Centrum volnočasových 
aktivit 

Akce pro rodiny s dětmi 
Divadelní představení pod 
hvězdami 

Chytré kvízy 
Hudební country vystoupení 
v restauraci Beskyd 

Přednášky 
Evangelický kostel (koncerty) 
v Havířově-Bludovicích 

Folklorní soubor 
Tvořivé večery, bohužel 
momentálně se nekonají 

Přednášky knihoven Majáles 

 Veřejné akce, akce klubů 
Události konané 
Magistrátem Města Havířov 

Přednášky 

  Workshopy 
Představení uměleckých škol 
pro veřejnost 

   
Předvánoční venkovní 
program 

   Semináře, rozhovory 

   Slavnosti 
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V následující tabulce je znázorněno procento občanů, kteří navštěvují různé akce alespoň jednou ročně, 

dle rozdělení na věkové kategorie a na muže a ženy. Je vidět, že některé aktivity jsou oblíbenější 

u mladších věkových kategorií (koncerty pop, rock a jiné, hudební kluby, diskotéky, taneční zábavy 

a plesy, návštěvy kina), další aktivity upřednostňují starší generace (návštěvy výstav, muzeí a galerií, 

koncerty vážné hudby). Knihovny navštěvuje větší podíl žen, u mužů jsou oblíbenější pop, rock a jiné 

koncerty, diskotéky, taneční zábavy a plesy a hudební kluby. 

Tabulka 2.18: Podíl respondentů navštěvujících kulturní aktivity v Havířově 1x ročně a vícekrát podle pohlaví 

a věku 

Kulturní aktivity 

Podíl respondentů navštěvující kulturní aktivity v Havířově alespoň 1x ročně 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Kino 85,9% 91,6% 90,3% 76,4% 84,3% 87,3% 

Knihovny a informační centra 71,9% 65,0% 73,2% 75,4% 68,4% 75,2% 

Divadelní představení 71,1% 63,3% 73,9% 73,4% 71,2% 70,9% 

Koncerty pop, rock a jiné 68,2% 85,2% 76,1% 46,2% 75,8% 61,1% 

Výstavy, muzea a galerie 63,8% 54,6% 60,6% 74,5% 63,1% 64,5% 

Diskotéky, taneční zábavy a plesy 45,5% 72,2% 51,8% 18,4% 51,0% 40,4% 

Hudební kluby 45,0% 69,5% 46,2% 25,5% 54,2% 36,4% 

Koncerty vážné hudby 33,9% 25,6% 32,6% 41,5% 34,1% 33,7% 

Kostel, účast na bohoslužbách 22,9% 16,8% 25,1% 24,6% 25,4% 20,5% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.4 

 

2.4.5. ANALÝZA MÍSTNÍCH AKTÉRŮ KULTURY (VEŘEJNÝ SEKTOR, SOUKROMÝ SEKTOR, NEZISKOVÝ 

SEKTOR) 

Hlavním veřejným aktérem v oblasti kultury je Městské kulturní středisko Havířov, které je 
příspěvkovou organizací města. Je provozovatelem kin, kulturních domů a dalších městských prostor 
vhodných k využití pro kulturu a organizuje či spoluorganizuje řadu kulturních akcí v oblasti divadelních 
přestavení, koncertů, přednášek, zábavných pořadů, výstav a celoměstských akcí. Zároveň pořádá 
různé kurzy (jazykové, pohybové, praktické, hudební) či zajišťuje řadu uskupení zájmové činnosti. 
Celkem se jedná o cca 16 000 aktivit ročně s návštěvností cca 500 000 osob. MKS poskytuje také 
pronájem městských prostor a propagační služby. 

Dalšími příspěvkovými organizacemi města jsou Městská knihovna Havířov, která pořádá akce pro 
všechny věkové skupiny a Asterix – středisko volného času Havířov zaměřující se především 
na volnočasové aktivity pro děti. Městská knihovna Havířov pořádala cca 1 000 akcí ročně s přibližně 
20 000 návštěvníky v době pandemie covid-19 (v roce 2019 to bylo 1 366 akcí pro cca 25 000 
návštěvníků) a Asterix – středisko volného času Havířov, které uspořádá během roku cca 
20 dlouhodobých aktivit souhrnně až pro 6 000 dětí. 

V Havířově fungují dvě Základní umělecké školy (ZÚŠ Bohuslava Martinů, ZUŠ Leoše Janáčka), které plní 
svůj účel rozvoje kultury u dětí, a zároveň pořádají své vlastní akce, či se účastní akcí městských na 
pozvání MKS. V případě vlastních akcí základních uměleckých škol se jedná především o hudební 
vystoupení, zastoupena jsou však také taneční vystoupení, výtvarné výstavy, divadelní představení atd. 
Tyto akce ZUŠ pořádají ve vlastních prostorách, pro větší akce využívají městské prostory. 
K návštěvníkům těchto akcí patří především rodiče žáků a přátelé školy, nicméně jsou dostupné i široké 
veřejnosti. 

Na území města působí také řada soukromých subjektů či neziskových subjektů, které se podílí na 
organizaci kulturních akcí ve městě. Významné akce pořádají například VIKING AGENCY, s.r.o. (soutěž 
hudebních kapel Líheň, sportovní akce Útěk v řetězech, spolupráce na celoměstských akcích), Místní 
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skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově-Bludovicích z.s. (Dožínky, plesy, setkání 
s folklorem), Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. (folklorní ples, koncerty, festival Folklorní (Ne)Fest), 
soukromá Galerie Krystal pořádající výtvarné výstavy, Apoštolská církev, sbor Havířov (cca 15 koncertů 
a dalších akcí ročně v oblasti sakrálního umění, vážná hudba) atd.  

Seznam subjektů působících v oblasti kultury ve městě Havířov je uveden v tabulce níže. 

Tabulka 2.4: Významné subjekty působící v oblasti kultury ve městě Havířov 

Název Webové stránky Příspěvková organizace 
města 

Městské kulturní středisko Havířov www.mkshavirov.cz Ano 

Městská knihovna Havířov www.knihovnahavirov.cz Ano 

Asterix - středisko volného času Havířov www.asterix-havirov.cz Ano 

ZŠ a MŠ Těrlicko www.skolaterlicko.cz Ano 

Galerie Krystal www.galeriekrystal.cz  Ne 

Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu 
v Havířově - Bludovicích, z. s. 

www.bledowice.cz Ne 

VIKING AGENCY, s.r.o. www.vikingagency.cz  Ne 

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Havířov, 
příspěvková organizace 

www.zusbm-havirov.cz  Ne 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, příspěvková 
organizace 

www.zuslj-havirov.cz  Ne 

Apoštolská církev, sbor Havířov www.achavirov.cz Ne 

Duhové noty, z. s. www.duhovenoty.cz Ne 

Canticorum Moravia z. s. www.sbor-canticorum.cz Ne 

Cimbálová muzika JAGÁR, z. s. www.jagar.cz Ne 

DŮL ARCHITEKTURY, z. s. www.dularchitektury.cz  Ne 

Erlebach Jiří www.jirierlebach.cz  Ne 

Evangelikální společenství křesťanů www.fusionhavirov.cz Ne 

Hornická kapela z. s.  www.hornickakapela.cz Ne 

Hudba nezná hranice Havířov, z. s. www.hudbaneznahranice.cz  Ne 

JAZZ CLUB NEBE HAVÍŘOV s.r.o. www.jazzclubhavirov.cz Ne 

Jež Rostislav  www.stolarnaclub.cz Ne 

Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z. s. www.missreneta.cz  Ne 

Nadační fond přátel kulturní památky - 
evangelického kostela v Havířově Bludovicích 

www.nfkph.cz Ne 

Profa Kids Havířov o.p.s. www.mazoretky-profa.cz Ne 

Římskokatolická farnost sv. Anny Havířov - Město farnosthavirov.cz Ne 

Spolek havířovských fotografů z. s. www.shf-dobresvetlo.cz  Ne 

Spolek Němců Těšínského Slezska, z. s. www.vdd-teschner-schlesien.cz  Ne 

Spolek přátel historie města Havířova, z. s. www.havirov-historie.cz Ne 

Spolek VONIČKA Havířov, z. s. www.vonicka.cz Ne 

TS LDance, z. s. www.Idance.cz Ne 

TK Flodur-Floduraček Havířov z. s. www.flodur.cz  Ne 

Taneční skupina LIMIT DANCE CORPORATION 
Havířov, z. s. 

www.limitdc.cz Ne 

Taneční škola Horizonty Havířov, z. s. www.horizonty-havirov.cz Ne 

Zdroj: SM Havířov, 2022. 

2.4.6. KOMUNIKACE, TOK INFORMACÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI KULTURNÍMI INSTITUCEMI NAVZÁJEM 

Ačkoliv komunikace v určité míře mezi magistrátem, MKS a kulturními subjekty probíhá, z provedených 
rozhovorů se zástupci kulturních institucí vyplývá existence určité komunikační bariéry mezi MKS 
a dalšími subjekty činnými v kulturní oblasti. Chybí ustálená komunikační platforma, která by zajistila 
dostatečné zapojení všech kulturních subjektů do společného kulturního dění v Havířově, a to jak 
v podobě oslovování menších subjektů ze strany MKS, tak v podobě možnosti subjektů navrhovat své 
nápady, problémy a potřeby v oblasti kultury. V rámci města Havířov chyběl jednotný kalendář akcí, 
který by potenciálním návštěvníkům kulturních akcí nabízel možnost účasti na plánovaných akcích 
pořádaných městem i jinými subjekty v rámci jednoho místa. Tento nedostatek byl vyřešen 

http://www.galeriekrystal.cz/
http://www.bledowice.cz/
http://www.vikingagency.cz/
http://www.zusbm-havirov.cz/
http://www.zuslj-havirov.cz/
http://www.achavirov.cz/
http://www.duhovenoty.cz/
http://www.sbor-canticorum.cz/
http://www.jagar.cz/
http://www.dularchitektury.cz/
http://www.jirierlebach.cz/
http://www.fusionhavirov.cz/
http://www.hornickakapela.cz/
http://www.hudbaneznahranice.cz/
http://www.jazzclubhavirov.cz/
http://www.stolarnaclub.cz/
http://www.missreneta.cz/
http://www.nfkph.cz/
http://www.mazoretky-profa.cz/
http://www.shf-dobresvetlo.cz/
http://www.vdd-teschner-schlesien.cz/
http://www.havirov-historie.cz/
http://www.vonicka.cz/
http://www.idance.cz/
http://www.flodur.cz/
http://www.limitdc.cz/
http://www.horizonty-havirov.cz/
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k 30. 6. 2022, kdy byl spuštěn v rámci nových webových stránek Městského informačního centra nový 
strukturovaný kalendář akcí. Pro jeho dobré fungování však je nutná aktivní spolupráce 
zainteresovaných subjektů, aby databáze akcí byla co největší. 

 

2.4.7. ANALÝZA KONKURENCE 

Srovnávací analýza s vybranými městy 

Hlavním kritériem pro výběr vhodných měst ke komparaci s Havířovem byl počet obyvatel daného 
města, dalším kritériem bylo postavení města v sídelní struktuře (přítomnost významného centra 
v dojezdové vzdálenosti obdobně jako je u města Havířov blízkost Ostravy) a dále byla vybrána města 
v Moravskoslezském kraji s obdobnou socioekonomickou strukturou ležící v blízké dojezdové 
vzdálenosti k Ostravě. Celkem bylo vybráno šest měst: Zlín, Kladno, Most, Opava, Frýdek-Místek 
a Karviná. Níže v tabulce jsou vybraná města seřazená dle počtu obyvatel od nejlidnatějšího po 
nejméně lidnaté.  

Tabulka 2.19: Základní charakteristika srovnávaných měst 

Pořadí Město 
Počet obyvatel 

(k 1.1.2022) 
Krajské 
město 

Okres Kraj 

1. Zlín  72 973 Ano Zlín Zlínský 

2. Havířov  69 084 Ne Karviná Moravskoslezský 

3. Kladno  66 903 Ne Kladno Středočeský  

4. Most  62 866 Ne Most  Ústecký 

5. Opava  54 840 Ne Opava  Moravskoslezský 

6. Frýdek-Místek 53 899 Ne Frýdek-Místek  Moravskoslezský 

7. Karviná  49 881 Ne  Karviná Moravskoslezský 

Zdroj: ČSÚ  

V rámci komparace jednotlivých měst je vhodné znát, zda tato města mají zpracovanou koncepci 
rozvoje kultury. U srovnávaných měst bylo zjištěno, že zpracovanou koncepci kultury mají pouze města 
Opava a Zlín. Města Karviná a Most s vypracováním koncepce kultury počítají ve svých strategických 
plánech rozvoje města do roku 2023. Kladno koncepci kultury zatím nemá, ale ve „Strategii 
udržitelného rozvoje města Kladno“ je uvedeno, že by její zpracování mohlo pomoci při efektivním 
rozvoji kultury ve městě. Frýdek-Místek koncepci rozvoje kultury prozatím nemá.  

Tabulka 2.20: Přehled o zpracovaných dokumentech koncepce rozvoje kultury srovnávaných měst 

Pořadí Město Dokument koncepce rozvoje kultury 

1. Karviná  předpoklad vypracování do roku 2023 

2. Frýdek-Místek NE 

3. Opava  ANO 

4. Most  předpoklad vypracování do roku 2023 

5. Kladno  NE 

6. Zlín  ANO 

Zdroj: Webové portály jednotlivých měst; Strategické dokumenty měst; Akční plány měst  

Tabulka níže obsahuje souhrn základních kulturních zařízení, jako jsou divadla, kina a kulturní domy či 
střediska kultury a volného času ve srovnávaných městech. Velmi často se jedná o příspěvkové 
organizace. 
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Tabulka 2.21: Přehled existence divadel, kin a kulturních domů a středisek v porovnávaných městech 

Město Divadlo Kino Kulturní domy a střediska 

Karviná NE kino Centrum 

Středisko volného času Juventus, Karviná, příspěvková 
organizace 

Romské kulturní a společenské centrum  

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace  

Frýdek-Místek NE 

kino Vlast  Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace  

kino Petra Bezruče  

Kulturní dům Frýdek  

Nová scéna Vlast (kinosál, jeviště, vestibul s barem) 

Kulturní dům Lískovec  

Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace 

Opava ANO kino Mír  

Obecní dům*  

Dům umění v Opavě*  

Kulturní dům na Rybníčku  

Městský dům kultury Petra Bezruče 

Středisko volného času Opava, příspěvková organizace 

Most 
ANO kino Kosmos 

Kulturní dům MEDUZA 

Kulturní dům REPRE 

 Středisko volného času, Most, příspěvková organizace 

Kladno ANO 

kino Hutník  Dům kultury Kladno  

kino Sokol 
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, o.p.s. 

5D Cinema Maxim 

Havířov NE 

Kino Centrum 
Kulturní dům Petra Bezruče 

Kulturní dům Leoše Janáčka 

Letní kino  

Kulturní dům Radost 

Městské kulturní středisko Havířov, příspěvková organizace  

Asterix - středisko volného času Havířov 

Zlín ANO 

Multikino Golden Apple 
Cinema, a.s. 

Dům kultury Zlín, s.r.o. 

Malé kino 

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace 

Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín 

Středisko volného času – Ostrov radosti (zřizovatelem je 
město Zlín) 

Zdroj: webové portály jednotlivých měst 

* Provozovatelem je Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace. Jedná se o městskou příspěvkovou 

organizací, jejímž účelem je zabezpečovat činnosti a služby sloužící k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje 

statutárního města Opavy. 

Z výše uvedených informací je patrné, že divadlem se stálou scénou disponují čtyři města (Opava, 
Most, Kladno a Zlín), tři města, včetně Havířova, divadlo nemají. Ve všech městech je navíc minimálně 
jedno kino, u lidnatějších měst se jedná zpravidla o 2 až 3 kina či multikina. V posledním sloupci tabulky 
jsou uvedeny organizace, které se podílejí na poskytování kulturních služeb obyvatelům těchto měst 
a z tabulky je patrné, že se jedná o poměrně rozmanitou paletu institucí. V tomto ohledu je město 
Havířov srovnatelné s ostatními vybranými městy. 

Pokud město vlastní divadlo, má mnohem větší výdaje na kulturu než ostatní města. V rámci 
srovnávaných měst máme tato divadla:  

• Slezské divadlo Opava (příspěvková organizace Statutárního města Opava). 

• Městské divadlo v Mostě, spol. s.r.o. (sponzory divadla jsou statutární město Most, Ústecký 
kraj a Ministerstvo kultury ČR).  

• Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion (Práci Městského divadla Kladno a Divadla 
Lampion na půdorysu dvousouborového divadla zastřešuje organizace Divadla Kladno s.r.o. Ta 
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vznikla rozhodnutím Magistrátu statutárního města Kladno v roce 2012. Na činnost společnosti 
Divadla Kladno s.r.o. finančně přispívá statutární město Kladno a Středočeský kraj.). 

• Městské divadlo Zlín (divadlo je provozováno za finanční podpory statutárního města Zlín 
a finančně jej podporuje také Zlínský kraj a Ministerstvo kultury ČR).  

Následující tabulka úzce souvisí s předchozí tabulkou, přičemž v tomto případě se jedná o souhrn 
dalších kulturních subjektů, jako jsou knihovny, galerie a muzea, hrady a zámky. Poslední sloupec 
obsahuje vybrané významné kulturní subjekty.  

Tabulka 2.22: Přehled existence knihoven, galerií a muzeí, hradů a zámků a dalších významných kulturních 
subjektů v porovnávaných městech, které mají vliv na kulturu 

Město Knihovny Galerie a muzea 
Hrady 

a zámky 
Další významné kulturní subjekty 

Karviná 

Regionální knihovna 
Karviná, 
příspěvková 
organizace 

Národní galerie Praha 

Zámek 
Fryštát 

Základní umělecká škola Bedřicha 
Smetany, příspěvková organizace 

Galerie Pod Věží 

Muzeum Těšínska, 
výstavní síň 

Frýdek-
Místek 

Městská knihovna 
Frýdek-Místek, 
příspěvková 
organizace 

Muzeum Beskyd, 
příspěvková organizace  

Zámek 
Frýdek 

Základní umělecká škola ve Frýdku-
Místku, příspěvková organizace 

Opava 

Knihovna Petra 
Bezruče v Opavě, 
příspěvková 
organizace 

Slezské zemské muzeum ŽÁDNÉ 
Základní umělecká škola Opava, 
příspěvková organizace 

Knihovna Slezského 
zemského muzea 

Most 
Městská knihovna 
Most, příspěvková 
organizace  

Galerie Bunkr  

ŽÁDNÉ 

Základní umělecká škola F.L. Gassmanna, 
Most, příspěvková organizace  

Oblastní muzeum a 
galerie v Mostě, 
příspěvková organizace 

Základní umělecká škola, Most, 
příspěvková organizace 

Hvězdárna na hradě Hněvíně 

Podkrušnohorské 
technické muzeum, o.p.s. 

Planetárium Most 

Mezinárodní památník obětem II. 
světové války 

FUNPARK 3D bludiště/rozhledna/lanové 
centrum 

Kladno 
Městská knihovna 
Kladno, příspěvková 
organizace  

Zámecká galerie  

Kladenský 
zámek 

Základní umělecká škola Hynka Kubáta 
Kladno, příspěvková organizace Sládečkovo vlastivědné 

muzeum v Kladně, 
příspěvková organizace 

Základní umělecká škola, Kladno 

Bývalá židovská synagoga 
Muzeum věžáků Kladno 

Havířov 

Městská knihovna 
Havířov, 
příspěvková 
organizace 

Galerie Krystal 

Zámek 
Havířov 
s parkem 
 
Zámeček 
Životice – 
zámeček s 
portálem 

Základní umělecká škola Leoše Janáčka, 
příspěvková organizace 

Základní umělecká škola Bohuslava 
Martinů Havířov, příspěvková organizace 

Kotulova dřevěnka 

Hromadný hrob sovětských válečných 
zajatců 

Památník životické tragédie 

Zlín 

Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve 
Zlíně, příspěvková 
organizace 

Krajská galerie 
výtvarného umění, 
příspěvková organizace 

Hrad 
Malenovice 
 

4 Základní umělecké školy, (příspěvkové 
organizace kraje) 

Alternativa – kulturní 
institut Zlín 

Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s. 

Galerie klubu charity Zlín 

Hvězdárna Lesní čtvrť Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně 

Zdroj: webové portály jednotlivých měst, vlastní zpracování PROCES 



59 

Z výše uvedených informací je patrné, že ve všech městech je knihovna, přičemž se jedná 
o příspěvkovou organizaci. V každém městě se nachází galerie nebo muzeum. Hrad nebo zámek se 
nenachází v Opavě a v Mostě. Dalších významných kulturních památek lze v každém městě nalézt 
několik. V každém ze srovnávaných měst je alespoň jedna základní umělecká. V oblasti kultury jsou 
v některých městech také hvězdárny a planetária, která se nacházejí v Mostě a ve Zlíně.  

Co se týká kulturního zázemí ve Zlíně, tak právě proto, že se jedná o krajské město, má nejvíce 
kulturních subjektů, což se promítá i do výdajů na kulturu. Velmi významná je zde Filharmonie 
Bohuslava Martinů, o.p.s. sídlící v Kongresovém centru Zlín. Dále je zde existence krajské knihovny, čtyř 
základních uměleckých škol a Městského divadla Zlín, které je každoročně pořadatelem významného 
mezinárodního divadelního festivalu „Setkání-Stretnutie“ - přehlídky nejnovější tvorby českých 
a slovenských divadelních scén.50  

Porovnání finančních výdajů do oblasti kultury v rámci srovnávaných měst je uvedeno v kapitole 2.4.8. 

Navštěvování aktivit/akcí mimo Havířov 

Občané Havířova uvedli v rámci průzkumu obyvatel, že navštěvují pravidelně aktivity/akce mimo Havířov. 

Nejčastěji navštěvují kino, což byla také nejčastější zmiňovaná kulturní aktivita v Havířově. Druhá 

nejčastější aktivita je návštěva divadelních představení, dále návštěva výstav, muzeí a galerií, koncertů 

(pop, rock a jiné). Mimo Havířov chodí také navštěvovat festivaly a více než polovina dotazovaných také 

uvádí, že mimo Havířov navštěvuje knihovnu a informační centrum. 

Méně časté jsou návštěvy hudebních klubů mimo Havířov, diskoték, tanečních zábav a plesů, koncertů 

vážné hudby a nakonec kostelů. Další navštěvované aktivity mimo Havířov, které občané uváděli, jsou 

vypsány v tabulce níže. 

Obrázek 2.22: Frekvence návštěv kulturních aktivit mimo Havířov podle respondentů 

 
Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka B.1  

 
50 https://www.zlin.eu/divadla-cl-679.html 
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Tabulka 2.23: Další akce, které respondenti navštěvují mimo Havířov 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka B.1 

V následující tabulce je znázorněno procento občanů, kteří navštěvují různé akce mimo Havířov alespoň 

jednou ročně dle rozdělení na věkové kategorie a na muže a ženy. Obdobně jako u aktivit v rámci 

Havířova je vidět, že některé aktivity jsou oblíbenější u mladších věkových kategorií (koncerty pop, rock 

a jiné, hudební kluby, diskotéky, taneční zábavy a plesy, návštěvy kina), další aktivity upřednostňují starší 

generace (koncerty vážné hudby). Knihovny navštěvuje větší podíl žen, u mužů jsou oblíbenější pop, rock 

a jiné koncerty, festivaly, diskotéky, taneční zábavy a plesy a hudební kluby. Návštěvy výstav, muzeí 

a galerií byly oblíbenou činností u seniorů v rámci Havířova, je ale vidět, že mimo Havířov jich tato 

zařízení navštěvuje méně, a to 52,6 %. 

Tabulka 2.24: Podíl respondentů navštěvujících kulturní akce mimo Havířov 1x ročně a vícekrát podle pohlaví 

a věku 

Kulturní akce 

Podíl respondentů navštěvující kulturní akce mimo Havířov alespoň 1x ročně 

Celkem 
Věková kategorie Pohlaví 

15-34 let 35 - 59 let 60 let a více Muž Žena 

Kino 70,0% 91,1% 76,7% 46,4% 69,0% 70,9% 

Divadelní představení 66,0% 71,8% 66,7% 60,9% 63,9% 68,0% 

Výstavy, muzea a galerie 56,3% 61,3% 56,2% 52,6% 56,5% 56,1% 

Koncerty pop, rock a jiné 56,2% 78,6% 62,7% 31,9% 61,3% 51,5% 

Festivaly 55,7% 83,2% 56,1% 34,8% 60,1% 51,5% 

Knihovny a informační centra 51,5% 43,2% 51,4% 57,7% 47,4% 55,4% 

Hudební kluby 39,5% 66,3% 41,5% 17,3% 48,6% 30,9% 

Diskotéky, taneční zábavy a plesy 38,7% 67,5% 41,4% 14,3% 44,1% 33,7% 

Koncerty vážné hudby 26,3% 22,3% 25,5% 30,1% 24,0% 28,4% 

Kostel, účast na bohoslužbách 18,9% 15,0% 19,0% 21,6% 18,8% 19,0% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka B.1 

 

  

1x týdně 1x měsíčně 1x za půl roku 1 x ročně 

Akce v přírodě Akce ZUŠ 
Komentované prohlídky 
Ostravské pěšiny Archeopark Chotěbuz 

Dětský areál - Jojo park 

Akce ve venkovních 
prostorách (štěrkovna 
Hlučín, Lodičky Karviná, Hrad 
Ostrava, ...) Planetárium DinoPark 

Kavárny s kvalitní kávou 
Akce na Ostravském hradě, 
na Černé louce v Ostravě Přednášky Magická posilovna Přerov 

 

Atrakce pro děti i dospělé, 
jako Hopjump, Nerf aréna ZOO Planetárium 

  Hrady, zámky  
prohlídka vily (např. 
v Krnově, poblíž Opavy) 

  Nová scéna magie Ostrava  Vinobraní 

  Posezení u cimbálu    

  
Taneční swingové sdružení 
Ostrava     

  ZOO     
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2.4.8. FINANCOVÁNÍ KULTURY 

Statutární město Havířov má pro rok 2022 schválený rozpočet ve výši příjmů 1,582 mld. Kč a výdajů 
1,755 mld. Kč. 

Tabulka 2.25: Rozpočet - přehled salda, příjmů a výdajů po konsolidaci v letech 2018 – 2022 (v tis. Kč) 

Zdroj: Rozpočet města Havířova na rok 2022. 

Rozpočet odboru školství a kultury je pro rok 2022 schválen ve výši 15,559 mil. Kč. V rámci výdajů jsou 
mimo jiné rozpočtovány finanční prostředky spojené s kulturou, a to ve výši 1,878 mil. Kč. 

Tabulka 2.26: Výdaje v rámci rozpočtu OŠK v letech 2020 – 2022 (v tis. Kč) 

Zdroj: Rozpočet města Havířova na rok 2022. Závěrečný účet města Havířova za rok 2021. 

Rozpočet příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury byl celkem ve výši 68,198 mil. Kč 
v roce 2020, v roce 2021 byl ve výši 74,832 mil. Kč a pro rok 2022 je schválen ve výši 72,500 mil. Kč. 
Konkrétně se jedná o příspěvek na provoz, neinvestiční transfer a investiční příspěvek. Největší podíl 
v rámci přiděleného rozpočtu však má příspěvek na provoz, který mimo jiné zahrnuje finanční 
prostředky spojené se zajištěním kulturních akcí. 

Tabulka 2.27: Rozpočet příspěvkových organizací města v letech 2020 – 2022 (v tis. Kč) 

Zdroj: Rozpočet města Havířova na rok 2022. Závěrečný účet města Havířova za rok 2021. 

 

Srovnávací analýza finančních výdajů v oblasti kultury s vybranými městy 

Pro zpracování srovnávací analýzy finančních ukazatelů s dalšími městy bylo zvoleno období 5 let, tj. 
období let 2017 - 2021. Celkem bylo vybráno šest měst: Zlín, Kladno, Most, Opava, Frýdek-Místek 
a Karviná. Mezi srovnávacími ukazateli se jednalo o rozpočet daného města, výdaje z rozpočtu města 
na kulturu, přepočítané výdaje na kulturu na obyvatele a procentuální podíl těchto výdajů na celkových 
výdajích z rozpočtu.  

 Skutečnost r. 
2018 

Skutečnost r. 2019 Skutečnost r. 2020 
Skutečnost r. 2021 

 (očekávaná) 
Návrh r. 2022 

Příjmy celkem  1 574 526,70 1 608 667,86 1 696 301,51  1 713 127,00  1 582 065,00 

Výdaje celkem 1 521 968,35  1 455 896,39  1 616 263,00  1 790 217,00  1 755 767,00  
Saldo (příjmy – 
výdaje) 

+52 558,35  +152 771,47  +80 038,51  -77 090,00 -173 702,00 

Podíl příjmů 
k výdajům (%) 

103,45  110,49  104,95  95,69  90,11 

Popis výdajů Skutečnost r. 2020 Skutečnost r. 2021 
Schválený  

rozpočet r. 2022 

Výdaje OŠK celkem  14 445,78  12 669,48 15 559 
Z toho celkem do oblasti kultury 837,87 820,80 1 878 
     z toho: Ostatní záležitosti kultury  2,63 2,48 3 
     z toho: Pořízení, zachování a obnova   
                  pamětních míst  

98,36 94,83 138 

     z toho: Ostatní záležitosti kultury, církví 
                  a sdělovacích  

736,88 723,49 1 737 

 Skutečnost r. 2020 Skutečnost r. 2021 
Schválený  

rozpočet r. 2022 

ASTERIX – středisko volného času Havířov 3 263,48 3 062,00 3 163,00 

Městská knihovna Havířov – MK 25 049,80 26 636,00 25 500,00 

Městské kulturní středisko Havířov – MKS 41 242,94 47 023,00 47 000,00 

Celkem 69 556,22 76 721,00 72 500,00 
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Data byla čerpána ze specializovaného informačního portálu Ministerstva financí z aplikace MONITOR. 
V rámci rozpočtu pro výdaje na oddíl „Kultura, církve a sdělovací prostředky“ je možno provést 
porovnání výdajů na položku „Kultura“, kde je zahrnut paragraf: 

• Divadelní činnost, 

• Hudební činnost,  

• Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií,  

• Činnost muzeí a galerií, 

• Činnosti knihovnické,  

• Vydavatelská činnost,  

• Ostatní záležitosti kultury.  

Na následujícím obrázku jsou uvedeny celkové výdaje na položku Kultury vybraných měst za sledované 
období 2017-2021 v tis. Kč. Z grafu je patrné, že nejméně financí na kulturu vynakládalo město Frýdek- 
Místek, které však v posledních dvou letech výrazně navýšilo výdaje do kultury. Na prvních příčkách 
sledovaných měst, které vynakládají největší výdaj na kulturu, jsou města Zlín a Opava. V této 
souvislosti je zapotřebí zmínit, že odlišná celková výše výdajů, která se výrazně odchyluje od trendu 
předchozích nebo následujících let, je způsobena zpravidla zvýšenými investičními výdaji do 
modernizace kulturních zařízení. 

Obrázek 2.23: Celkové výdaje na kulturu srovnávaných měst v letech 2017–2021 (v tis. Kč) 

Zdroj: MF, Monitor státní pokladny, skutečné výdaje, 2017-2021. 

Jak již bylo uvedeno výše, Zlín je mezi srovnávanými městy jediným krajským městem. Nachází se zde 
divadlo, Dům kultury, Středisko volného času, galerie, muzeum, ale zejména je zde Kongresové 
centrum Zlín, které je provozováno statutárním městem Zlín a působí zde Filharmonie Bohuslava 
Martinů. Výši výdajů na kulturu ovlivňují zejména příspěvkové organizace v oblasti kultury zřízené 
statutárním městem Zlín, kterými jsou: 

• Městské divadlo Zlín,  
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• ZOO a zámek Zlín – Lešná, 

• Živý Zlín – kulturní a kreativní centrum,  

• Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín. 

Vysoké výdaje na kulturu ve městě Opava jsou způsobeny zejména čtyřmi příspěvkovými organizacemi 
působícími v oblasti kultury, jejichž zřizovatelem je město Opava. Jedná se o:  

• Slezské divadlo v Opavě, 

• Knihovna Petra Bezruče, 

• Středisko volného času Opava, 

• Opavská kulturní organizace (pořádá celou řadu kulturních akcí, výstav, koncertů a animačních 
programů pro děti, zajišťuje chod Obecního domu, včetně muzejní expozice Cesta města 
a Domu umění s kostelem sv. Václava). 

Nejnižší podíl výdajů na kulturu vykazuje město Frýdek-Místek (kromě roku 2021), což může být 
způsobeno například absencí divadla ve městě, jelikož náklady na provoz divadla jsou poměrně vysoké. 
Druhý nejnižší podíl výdajů má město Havířov, které rovněž nemá divadlo. Obě města se nacházejí 
v cca 20minutové dojezdové době do Ostravy, tzn. obyvatelé obou měst mohou pohodlně využívat 
kulturní infrastrukturu a účastnit se pořádaných kulturních aktivit v Ostravě (nachází se zde i několik 
divadel). O tom, že obyvatelé tuto možnost využívají, svědčí i výstupy z realizovaného průzkumu 
obyvatel v Havířově. 

V obrázku níže je znázorněn procentuální podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích z rozpočtu ve 
sledovaných městech. Tento podíl se pohybuje v rozmezí od 1,26 % (Frýdek-Místek v roce 2017) až po 
11,28 % (Opava v roce 2018). Z grafu je také patrné, že podíl výdajů na kulturu z rozpočtu měst je v čase 
relativně stabilní, kromě posledního sledovaného roku ve Frýdku-Místku. V průměru nejvyšší podíl 
výdajů na kulturu na celkových výdajích za celé sledované období vynaložila Opava a Zlín, naopak 
nejméně Frýdek-Místek a Havířov, ve středu mezi maximálními a minimálními hodnotami se pohybuje 
Karviná, Kladno a Most.  

Obrázek 2.24: Podíl výdajů na kulturu na celkových výdajích rozpočtů srovnávaných měst v letech 2017–2021 
(v %) 

Zdroj: MF, Monitor státní pokladny, skutečné výdaje, 2017-2021; vlastní propočty. 
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V následujícím obrázku je znázorněn přepočet výdajů na kulturu na jednoho obyvatele. Z obrázku je 
zřejmé, že Opava dlouhodobě vydává na kulturu (měřeno výdajem na jednoho obyvatele) jednu 
z nejvyšších částek. Naopak nejnižší výdaje na kulturu byly dle tohoto ukazatele zaznamenány ve 
městech Havířov a Frýdek–Místek.  

Obrázek 2.25: Výdaje na kulturu srovnávaných měst v přepočtu na jednoho obyvatele v letech 2017–2021 
(v Kč) 

Zdroj: MF, Monitor státní pokladny, skutečné výdaje, 2017-2021; vlastní propočty. 

 

Finanční podpora kulturním spolkům (případně jiným kulturním subjektům) nezřízeným městem 
Statutární město Havířov poskytuje při splnění podmínek právnických či fyzickým osobám peněžní 
prostředky ze svého rozpočtu na stanovený účel ve formě dotací. Podmínky poskytování peněžních 
prostředků ve formě dotace jsou stanoveny dokumentem „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Havířova“51, dotace jsou poskytovány v následujících oblastech: 

1. Sociální oblast 
2. Sportovní oblast 
3. Kulturní oblast 
4. Školská oblast 
5. Oblast partnerských vztahů 
6. Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence 
7. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

V období let 2019-2022 bylo v kulturní oblasti v rámci dotací poskytnuty finanční prostředky v celkové 
výši 9,7 mil. Kč, dotace byla poskytnuta více než 60 různým subjektům. Výše dotace se mezi 
jednotlivými roky sledovaného období výrazně neliší, viz následující tabulka. 

  

 
51 Usnesení Zastupitelstva města Havířova čís. 777/22ZM/2021 ze dne 13. 12. 2021. 
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Tabulka 2.28: Dotace města Havířova do oblasti kultury v letech 2019-2022 

  2019 2020 2021 2022 Celkem za sledované období 

Dotace do oblasti kultury (Kč): 2 249 000 2 364 000 2 697 000 2 402 000* 9 712 000 

Zdroj: Data poskytnutá Magistrátem města Havířova. 

Pozn.: * Dotace jsou poskytovány každoročně ve dvou kolech. V roce 2022 proběhne druhé kolo dotací až po termínu 

zpracování této analýzy. Údaj za rok 2022 tak obsahuje pouze finanční prostředky poskytnuté v rámci prvního kola 

pro rok 2022. 

 

Na základě rozhovorů s nositeli kultury ve městě Havířově je dotační politika města do oblasti kultury 
vhodně řešená. Tyto subjekty nepociťují žádné bariéry pro žádání a získání podpory, celý proces 
považují za jednoduchý, bez administrativních překážek. Do budoucna by však uvítaly ještě pokročit 
v elektronizaci celého procesu, která je sice do určité míry zavedena, stále však proces vyžaduje 
předání části dokumentace v listinné podobě. 

 

Analýza externích zdrojů pro kulturu 

Možnosti externího financování kultury města Havířov, resp. externí zdroje pro kulturu jsou fondy 
a programy Evropské unie, státní rozpočet, Státní fond kinematografie, Státní fond kultury, dotační 
tituly Ministerstva kultury, Moravskoslezského kraje atd. 

Financování 
prostřednictvím 
dotačních titulů 
Moravskoslezského 
kraje 

Moravskoslezský kraj poskytuje dotace v oblasti kultury a památkové 
péče. Jedná se o níže uvedené programy: 

• Program obnovy památek nadregionálního významu 
v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023 

• Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 
2022 

• Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných 
nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2022 

• Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících 
na území Moravskoslezského kraje na rok 2022 

• Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském 
kraji na rok 2022 

 

Dotace a granty 
Ministerstva kultury 

Ministerstvo kultury poskytuje podporu prostřednictvím dotací 
a návratné finanční výpomoci dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a stipendií jakožto příspěvek na tvůrčí 
a studijní účely dle zákona o podpoře kultury52. 

Dotace Ministerstva kultury jsou poskytovány prostřednictvím vyhlášení 
výběrových dotačních a grantových řízení na jednotlivé roky. Oblasti 
dotační a grantové podpory Ministerstva kultury: 
a) Kulturní dědictví (Program záchrany architektonického dědictví; 

Havarijní program; Program regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón; Program péče o vesnické 
památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné 
památkové zóny; Program restaurování movitých kulturních 
památek; Program Podpora obnovy kulturních památek 

 
52 Ministerstvo kultury může poskytnout fyzické osobě, která není žákem střední školy nebo konzervatoře nebo 
studentem vyšší odborné nebo vysoké školy, příspěvek ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účel. 
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prostřednictvím obcí s rozšířenou působností; Program Podpora pro 
památky UNESCO; Program Kulturní aktivity v památkové péči) 

b) Profesionální umění (Program státní podpory profesionálních 
divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů; Program státní 
podpory festivalů profesionálního umění; Stipendijní program) 

c) Literatura a knihovny (Tvůrčí stipendia v oblasti literatury; Podpora 
vydání české literatury v překladu; Podpora literárních akcí; Podpora 
literárních periodik; Podpora vydávání knih; Program Veřejné 
informační služby knihoven; Program Knihovna 21. století) 

d) Média a audiovize (Program podpory rozšiřování a přijímání 
informací v jazycích národnostních menšin; Výběrové dotační řízení 
v oblasti kinematografie a médií) 

e) Zahraniční vztahy (Program na podporu kulturních projektů 
vysílaných do zahraničí) 

f) Církve a náboženské společnosti (Konkurz na podporu významných 
kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a náboženské 
společnosti a pro spolky) 

g) Regionální a národní kultura (Podpora regionálních kulturních 
tradic; Podpora kulturních aktivit osob se zdravotním postižením 
a seniorů; Podpora tradiční lidové kultury - kategorie A a B; Podpora 
neprofesionálních uměleckých aktivit - kategorie A a B; Podpora 
rozvoje zájmových kulturních - mimouměleckých aktivit; Podpora 
tradiční lidové kultury – kategorie) 

Dotace Státního fondu 
kinematografie 

Státní fond kinematografie patří do působnosti Ministerstva kultury, které 
je jeho nadřízeným správním orgánem. Fond mj. poskytuje podporu 
kinematografie.  

Dotace Státního fondu 
kultury České republiky 

Státní fond kultury ČR je orgánem Ministerstva kultury a finančním 
nástrojem podpory české kultury. 

Financovaní z rozpočtu 
Evropské unie – fondy 
EU 

Získat finanční prostředky na podporu kultury je také možné ze 
strukturálních programů a fondů Evropské unie v současném 
programovém období 2021-2027, a to v rámci Integrovaného operačního 
programu (IROP 2021 – 2027). Oblast kultury je podporována v rámci 
aktivity „Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví“, 
konkrétně prioritní osy „Kulturní dědictví a cestovní ruch“. 
 

Kreativní Evropa 
(program EU) 

Kreativní Evropa je nový program EU na podporu kinematografie 
a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2021-2027. 
Cílem programu je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů 
v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, 
filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví 
a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak 
účinnost poskytované podpory. 
V období 2021–2027 plánuje program Kreativní Evropa rozdělit 2,5 mld. 
eur. Na část MEDIA připadne 58 % rozpočtu, na část Kultura 33 % a na 
mezioborovou část 9 % rozpočtu. Kreativní Evropa nabízí ročně téměř dvě 
desítky výzev pro financování kulturních projektů. Do programu je 
zapojeno na čtyři desítky zemí v celé Evropě. Žadatelům je k dispozici síť 
informačních a konzultačních kanceláří – Creative Europe Desks, které sídlí 
v každé členské zemi programu. 
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Eurimages (program EU) Fond Eurimages je kulturní fond Rady Evropy, který byl založen v roce 
1989. Podporuje nezávislou filmovou tvorbu tím, že poskytuje finanční 
podporu hraným, animovaným a dokumentárním filmům, čímž přispívá ke 
spolupráci mezi filmovými profesionály z různých zemí. Žadatelé z ČR 
mohou žádat o podporu pouze na filmovou koprodukci, o podporu kin 
a distribuce mohou žádat v rámci programu EU Kreativní Evropa, resp. 
jeho podprogramu MEDIA. Každý rok se vyhlašují 4 výzvy. 

Fondy EHP-Norska V rámci programového období 2022 – 2027 je realizován Program 
„Kultura“ se zaměřením na podporu obnovy a využití kulturního dědictví, 
kulturních a kreativních aktivit, umělecké kritiky a posilování kapacit 
oborových uměleckých asociací, sítí a platforem. 

a) Kulturní dědictví 
b) Současné umění 
c) Umělecká a kulturní kritika 
d) Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem 

Financovaní z ostatních 
zdrojů 

Dalšími externími zdroji financování aktivit v oblasti kultury v Havířově 
mohou být rozpočty nevládních neziskových organizací, zdroje 
soukromého sektoru, úvěrové financování, partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. 
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2.4.9. DOTAZNÍKOVÉ PRŮZKUMY A OSOBNÍ ROZHOVORY S VEŘEJNOSTÍ A NOSITELI KULTURY 

Dotazníkový průzkum obyvatel města 

Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova byl realizován v rámci přípravy Koncepce kultury 

města Havířova 2022–2030. Sociologické šetření a příprava dotazníku byla provedena společností 

PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Design a realizace průzkumu byly nastaveny takovým 

způsobem, aby zpracovatel získal od občanů potřebné informace k tvorbě koncepce. 

Datum sběru:   19. 4 2022 - 19. 5. 2022  

Počet respondentů: 705 

Výzkum byl proveden ve dnech 19. 4. 2022 až 19. 5. 2022. Dotazník byl dostupný k vyplnění v elektronické 

podobě na odkazu http://rozvoj-obce.cz/kultura-havirov, který byl rovněž umístěn na webové stránky 

města a na Facebooku města. Zároveň bylo možné dotazník vyplnit v listinné podobě na sběrných 

místech, umístěných na Magistrátu města Havířova, v KD Leoše Janáčka, KD Radost, KD Petra Bezruče, 

kině Centrum, pobočkách Městské knihovny Havířov a havířovských mateřských a základních školách 

(celkem více než 40 sběrných míst). V dotazníkovém šetření bylo dotázáno celkem 705 respondentů. 

Dotazníky byly posléze podrobeny logické kontrole a data byla analyzována prostřednictvím 

statistického softwaru SPSS.  

Tabulka 2.29: Výsledek přímého dotazování  

Typ dotazníku Počet % 

Fyzický dotazník 499 70,8% 

Webový dotazník 206 29,2% 

Celkem 705 100,0% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022) 

Struktura základního a výběrového souboru 

V tabulce níže je uvedeno rozdělení základního souboru na muže a ženy v absolutních a relativních 

hodnotách. K získání informací o základním souboru byla použita data z Českého statistického úřadu – 

bilance obyvatelstva k 31. 12. 2021. V Havířově žilo k tomuto datu celkem 59 524 obyvatel starších 15 let. 

Občané byli rozděleni podle pohlaví a 3 věkových skupin: 15-34 let, 35-59 let, 60 let a více. 

Tabulka 2.30: Struktura základního souboru dle věku a pohlaví 

Věková 
skupina 

Počet respondentů Podíl respondentů 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

15-34 let 7 832 7 081 14 913 13,2% 11,9% 25,1% 

35-59 let 12 509 11 849 24 358 21,0% 19,9% 40,9% 

60 let a více 8 433 11 820 20 253 14,2% 19,9% 34,0% 

Celkem 28 774 30 750 59 524 48,3% 51,7% 100,0% 

Zdroj: ČSÚ (2021) 

Tabulka 2.31: Struktura výběrového souboru dle věku a pohlaví  

Věková 
skupina 

Počet respondentů Podíl respondentů 

Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 

15-34 let 53 158 211 7,5% 22,4% 29,9% 

35-59 let 106 312 418 15,0% 44,3% 59,3% 

60 let a více 21 55 76 3,0% 7,8% 10,8% 

Celkem 180 525 705 25,5% 74,5% 100,0% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022) 

*Struktura výběrového souboru byla při zpracování výsledků převážena systémem vah tak, aby odpovídala 

zastoupení obyvatel podle pohlaví a věkových skupin základního souboru. 

http://rozvoj-obce.cz/kultura-havirov
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Největší podíl respondentů dosáhl vzdělání středoškolského s maturitou, případně vyššího odborného 

vzdělání (45,1 %). Vysokoškolsky vzdělaní tvořili 35,0 % respondentů a 13,0 % respondentů mělo 

vystudovanou střední školu bez maturity.  

Tabulka 2.32: Struktura výběrového souboru dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

Nejvyšší ukončené vzdělání 
Podíl 

respondentů 

Základní (i nedokončené) 4,1% 

Střední bez maturity 13,0% 

Střední s maturitou 39,1% 

Vyšší odborné 6,0% 

Vysokoškolské 35,0% 

Neuvedeno 2,7% 

Celkem 100,1% 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022) 

Realizované rozhovory s obyvateli města 

S veřejností bylo kromě dotazníkového průzkumu provedeno 9 osobních rozhovorů, prostřednictvím 

kterých byly verifikovány intepretace vybraných otázek z tohoto průzkumu a byly získány upřesňující 

informace. Jednalo se o matky s dětmi, mladé osoby a seniory.  

 

Realizované rozhovory a dotazníkové šetření se zástupci nositelů kultury ve městě 

V rámci analýzy byly provedeny osobní rozhovory se zástupci nositelů kultury ve městě Havířov. Do 

rozhovorů byly zapojeny všechny příspěvkové organizace města v oblasti kultury, a dále byly s žádostí o 

spolupráci osloveny všechny subjekty, které v minulosti získaly dotaci města na kulturní činnost. Celkem 

se jednalo o 32 oslovených subjektů, z nichž se 16 zapojilo a souhlasilo s provedením rozhovoru či 

sdělením potřebných informací formou vyplnění dotazníku.  

Informace získané prostřednictvím dotazníkových šetření a rozhovorů jsou uvedeny v jednotlivých 

kapitolách této analýzy, do kterých tematicky zapadají.  
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 SWOT ANALÝZA KULTURNÍHO PROSTŘEDÍ / KULTURNÍ NABÍDKY 
VE MĚSTĚ 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 
• Dostatečný počet standardních kulturních 

zařízení.  

• Dobrá dostupnost kulturních zařízení 
(rovnoměrně rozmístěná v centru města a jeho 
nejbližšího okolí.) 

• Podpora subjektů v oblasti kultury 
prostřednictvím dotačního programu z rozpočtu 
statutárního města Havířov. 

• Možnost provozování širokého spektra 
kulturních akcí. 

• Nadregionální a mezinárodní význam některých 
pořádaných kulturních akcí. 

• Městské kulturní středisko s širokou nabídkou 
kulturních programů a akcí. 

• Modernizované kino nabízející jak 
mainstreamovou premiérovou projekci, tak 
alternativní produkci v druhém sále.  

• Představení hostujících divadel v havířovských 
kulturních domech. 

• Existence výstavních prostor v galeriích 
a městských prostorách. 

• Činnost Městské knihovny včetně velkého 
množství akcí pro všechny cílové skupiny. Vysoce 
pozitivní hodnocení knihovny mezi obyvateli 
města. 

• Značná spádová oblast městské knihovny díky 
velkému počtu poboček. 

• Existence množství lokálních interpretů 
a subjektů činných v oblasti kultury. 

• Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se 
zdravotním postižením v kulturních zařízeních.  

• Nedostatek finančně dostupných prostor k 
pronájmu pro menší kulturní akce. 

• Stárnoucí kulturní infrastruktura a s tím spojený 
zhoršující se technický stav některých městských 
objektů v oblasti kultury. 

• Chybějící komunikační platforma pro 
partnerskou spolupráci mezi subjekty činnými 
v oblasti kultury na území města (sdílení příkladů 
dobré praxe). 

• Nízký zájem obyvatel o akce menšího charakteru 
a lokální interprety a umělce. 

• Nespokojenost obyvatel s organizací některých 
akcí. 

• Pokles zájmu obyvatel o kulturní akce jako 
dopad protipandemických opatření. 

• Přetrvávající útlum návštěvnosti akcí. 

PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 
• Větší využití místního potenciálu v oblasti 

kultury. 

• Zvýšení komfortu pro návštěvníky při organizaci 
kulturních akcí.  

• Využití kulturních aktivit k propojování stárnoucí 
a mladé generace obyvatel ve městě. 

• Zlepšení komunikace v rámci plánování 
kulturních akcí ve městě, jednotná platforma 
povede k lepší informovanosti občanů. 

• Zlepšení propagace místních interpretů a 
subjektů v oblasti kultury. 

• Přetrvávající preference kulturních akcí zdarma 
ze strany obyvatel města představující bariéru 
pro konání nových akcí. 

• Nárůst cen vstupného na kulturní aktivity 
z důvodu růstu nákladů. 

• Snižování financí v rozpočtu města na oblast 
kultury jako důsledek zdražování a inflace. 

• Zhoršení ekonomické situace obyvatel, kterým 
nezůstanou volné finanční prostředky na 
návštěvu kulturních akcí. 

• Vznik značných ekonomických ztrát při 
nedostatečném využívání stávajících kulturních 
objektů pro kulturní a jiné účely. 
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 PROBLÉMOVÁ ANALÝZA 
 

V rámci zpracování analytické části byly zjištěny níže uvedené problémové oblasti v rozvoji kulturního 

dění ve městě Havířov týkající se: 

1. Kulturní infrastruktury 

2. Optimalizace realizace kulturních aktivit ve městě 

 

1/ Kulturní infrastruktura 

Na území města Havířov se nachází poměrně velký výběr kulturních zařízení, v rámci kterých je možné 

navštívit nebo realizovat kulturní akci. Identifikovaným problémem je stárnoucí kulturní infrastruktura 

a s tím spojený zhoršující se technický stav některých městských objektů v oblasti kultury (např. kulturní 

domy, kina), což snižuje atraktivitu objektů pro pořádání aktivit i jejich návštěvnosti. Špatný technický 

stav kulturních domů a kin může vést ke vzniku značných ekonomických ztrát při nedostatečném 

využívání stávajících kulturních stánků pro kulturní i jiné účely. 

 

2/ Optimalizace realizace kulturních aktivit ve městě 

Z realizovaných rozhovorů se zástupci kulturních institucí vyplývá existence určité komunikační bariéry 
mezi MKS a dalšími subjekty činnými v kulturní oblasti. Chybí ustálená komunikační platforma, která 
by zajistila dostatečné zapojení všech kulturních subjektů do společného kulturního dění v Havířově, 
a to jak v podobě oslovování menších subjektů ze strany MKS, tak v podobě možnosti subjektů 
navrhovat své nápady, problémy a potřeby v oblasti kultury.  

V rámci města Havířov chybí i jednotný kalendář, který by potenciálním návštěvníkům kulturních akcí 
nabízel možnost účasti na plánovaných akcích pořádaných městem i jinými subjekty v rámci jednoho 
místa (ideálně dostupného on-line), stejně tak by mohl být využíván ze strany kulturních institucí při 
stanovování termínů plánovaných aktivit, aby nedocházelo k naplánování dvou obdobných akcí ve 
stejném termínu. Zlepšení komunikace a prezentace plánovaných kulturních akcí ve městě napomůže 

zvýšit návštěvnost realizovaných akcí a může napomoci i efektivnějšímu využívání stávající kulturní 

infrastruktury, která je z velké části ve vlastnictví města. 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 
Návrhová část koncepce obsahuje vizi, strategické cíle, pilíře města, specifické cíle a opatření, které 
vycházejí z Metodiky přípravy veřejných strategií, přijaté usnesením vlády ČR č. 71/2019. 

Vize Popis žádoucího budoucího stavu, kterého chceme prostřednictvím realizace 
koncepce dosáhnout. Vztahuje se na koncepci jako celek. K naplnění vize by mělo 
dojít v dlouhodobém horizontu. 

Strategické 
cíle 

Rozvádí nadefinovanou vizi. Jedná se o konkretizovaný (jasný, faktický 
a srozumitelný) popis budoucího stavu, jehož prostřednictvím bude naplněna 
stanovená vize. K naplnění strategického cíle by mělo dojít ve střednědobém či 
dlouhodobém horizontu (což nemusí být bezprostředně po ukončení realizace 
koncepce). 

Pilíře města Strategické oblasti, někdy označované jako prioritní osy, mají vymezeny své 
specifické cíle. 

Specifické cíle Specifické cíle rozpracovávají strategické cíle v konkrétních tematických oblastech / 
pilířích města v horizontu do roku 2030. Specifický cíl je naplňován jedním nebo více 
opatřeními. 

Opatření Definuje konkrétní kroky vedoucí k dosažení požadovaných specifických cílů. 

 

 

Obrázek 3.1: Schéma návrhové části 

 
Zdroj: PROCES (2022) 
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 VIZE KULTURY VE MĚSTĚ HAVÍŘOVĚ PRO OBDOBÍ 2022–2030 
 

Moderní město žijící kulturou, která je dostupná pro všechny generace 

Havířov je moderním městem, které vnímá kulturu jako jeden z hlavních prvků veřejného života  

a zároveň jako faktor pro zvyšování jeho atraktivity pro návštěvníky i budoucí obyvatele. Kultura ve 

městě podporuje soudržnost obyvatel a rozvíjí identitu města. Město je vstřícné vůči aktivitám, které 

usilují o podporu kulturního života, a podporuje zapojení občanů všech generací. Jádro kulturního 

dění vytváří město v harmonické spolupráci s místními kulturními organizacemi. Výsledkem 

dlouhodobého koncepčního rozvoje kulturního prostředí a investic do podpory kulturního a tvůrčího 

potenciálu města je „kulturní značka“ města, která je známá v celé České republice. 

 

 STRATEGICKÉ CÍLE  
 

STRATEGICKÝ CÍL A 

Moderní a kvalitní kulturní infrastruktura ve vlastnictví města je ve výborném technickém stavu, 
vhodná veřejná prostranství jsou připravena na konání kulturních aktivit a nemovité kulturní 
památky jsou v dobrém technickém stavu. 

 

STRATEGICKÝ CÍL B 

Na území města jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj dostupné kultury všem obyvatelům, včetně 
vzdělávání, rovněž město podporuje aktivitu obyvatel a spolků v rámci pořádání kulturních akcí 
a další spolkové činnosti a tím rozvíjí identitu obyvatel a mezigenerační soužití. 

 

 

 PILÍŘE MĚSTA  
 

PILÍŘ MĚSTA A: KULTURNÍ INFRASTRUKTURA  

Pilíř je chápán v širším kontextu a zahrnuje i nemovité památky a veřejná prostranství uzpůsobená 
pro konání kulturních akcí. 

 

PILÍŘ MĚSTA B: KULTURNÍ AKCE, IDENTITA OBYVATEL A VZDĚLÁVÁNÍ 

Pilíř se zaměřuje na podporu kulturních akcí pro všechny občany, kultura jako faktor pro vytváření 
komunit, rozvoj spolkové činnosti, podpora lidové kultury, podpora dobrovolnictví v kultuře, resp. 
využití dobrovolníků při pořádání kulturních akcí. Podpora zájmového vzdělávání. 

 

STRATEGICKÝ CÍL C 

Město Havířov je silná marketingová značka v oblasti kultury ve středoevropském prostoru. V rámci 
kulturní politiky probíhá efektivní řízení kulturních aktivit ve městě, včetně jednotného 
srozumitelného systému propagace a informování obyvatel.  
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PILÍŘ MĚSTA C: MANAGEMENT KULTURY A BUDOVÁNÍ KULTURNÍ ZNAČKY MĚSTA 

Pilíř obsahuje vytvoření podmínek pro organizaci a propagaci kultury, včetně strategické činnosti při 
budování kulturní marketingové značky města. Začlenění kultury jako jednoho z nástrojů rozvoje 
města i v dalších strategických dokumentech, nastavení spolupráce s místními kulturními 
organizacemi. 

 SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ 
 

PILÍŘ MĚSTA A: KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 

Specifický cíl SCA1 Vybudovat potřebnou kulturní infrastrukturu 

Opatření A1.1 Vybudování potřebných kulturních zařízení 

Specifický cíl SCA2 Zajistit obnovu a péči o stávající kulturní infrastrukturu 

Opatření A2.1 Údržba stávajících objektů kulturní infrastruktury ve vlastnictví města 

Opatření A2.2 Rekonstrukce/rozvoj stávajících objektů ve vlastnictví města (včetně 
technického vybavení) a revitalizace jejich okolí 

Opatření A2.3 Podporovat dobrý stav movitých a nemovitých kulturních památek, zejména 
objektů v ochranném pásmu Sorela 

Specifický cíl SCA3 Rozšířit možnosti využití veřejných prostranství pro pořádání kulturních 
aktivit 

Opatření A3.1 Rozvoj veřejných prostranství vhodných pro pořádání kulturních akcí, 
vč. oživení parků 

 

PILÍŘ MĚSTA B: KULTURNÍ AKCE, IDENTITA OBYVATEL A VZDĚLÁVÁNÍ 

Specifický cíl SCB1  Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost kulturních 
aktivit pro všechny skupiny obyvatel 

Opatření B1.1  Podpora občanských aktivit ve veřejném kulturním životě města 

Specifický cíl SCB2  Podporovat kulturní gramotnost mladé generace a uměleckou vzdělanost 

Opatření B2.1  Vychovávat mladou generaci k vyšší komunikativnosti a individuálnímu 
zájmu o dění v oblasti kultury 

Specifický cíl SCB3  Podporovat existující a tradiční akce a atraktivity města a rozšiřovat jejich 
nabídku 

Opatření B3.1  Udržet a dále rozvíjet kvalitu nabídky tradičních kulturně-vzdělávacích 
a společenských akcí pořádaných městem, včetně zavádění 
inovativních/interaktivních prvků 

Opatření B3.2  Podporovat aktivity realizované kulturními organizacemi, které nejsou 
zřízeny městem 

Opatření B3.3  Zachování a rozvoj tradic města a jejich popularizace 
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PILÍŘ MĚSTA C: MANAGEMENT KULTURY A BUDOVÁNÍ KULTURNÍ ZNAČKY MĚSTA 

Specifický cíl SCC1  Dosáhnout optimálně nastaveného systému řízení kultury vedoucí 
k efektivnější organizaci kultury, včetně systému finanční podpory 
kulturních aktivit s ohledem na podporu vícezdrojového financování 
kultury 

Opatření C1.1 Komunikační platforma pro subjekty působící v kultuře  

Opatření C1.2 Zajištění finančních prostředků pro rozvoj kultury 

Specifický cíl SCC2 Vytvořit komplexní systém propagace kulturních akcí pro posílení lokální 
identity občanů s městem 

Opatření C2.1 Tvorba a realizace komunikační strategie v oblasti kultury 

Opatření C2.2 Jednotný informační a propagační systém 

Specifický cíl SCC3 Rozvinout image města a vybudovat silnou marketingovou značku 

kultury v Havířově pro zvýšení turismu ve městě 

Opatření C3.1 Přilákání mimoměstských návštěvníků, včetně zahraničních (Polsko, 

Slovensko) 

Opatření C3.2 Rozvoj dlouhodobé spolupráce s partnerskými městy, včetně společných 

projektů v oblasti kultury 

Opatření C3.3 Podpora kulturních organizací při přípravě významných kulturních projektů na 

národní a mezinárodní úrovni (např. Kreativní Evropa, Interreg Central Europe) 

 

 ROZPRACOVANÉ SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ KE STANOVENÝM 
PILÍŘŮM MĚSTA 

SLOVNÍČEK POJMŮ 

Karta specifického cíle 

Správce / administrátor cíle Zodpovídá za správu a evidenci aktivit v rámci jednotlivých opatření 

schválených vedením města k realizaci. Sleduje a vyhodnocuje 

monitorovací indikátory. 

Předpokládání realizátoři Subjekty, které budou realizovat opatření naplňující specifický cíl. 

Partnerské subjekty Subjekty, které budou spolupracovat na naplnění specifického cíle. 

Karta opatření 

Garant realizace Garantuje realizaci aktivit schválených v akčním plánu 
prostřednictvím komunikace s realizátory jednotlivých aktivit.  

Spolupráce Subjekty, které spolupracují s garantem na realizaci aktivit daného 
opatření. 
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PILÍŘ MĚSTA A: KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 

SPECIFICKÝ CÍL SCA1 VYBUDOVAT NOVOU KULTURNÍ INFRASTRUKTURU 

Detailní popis cíle 

Cíl reaguje na zjištění: 

• o nízké spokojenosti obyvatel s nabídkou prostor 
a prostranství pro pořádání kulturních akcí (55,7 % obyvatel 
je spokojeno), 

• o nedostatku finančně dostupných prostor k pronájmu pro 
kulturní akce, 

• o poptávce občanů po nové kulturní infrastruktuře.  
Havířov rovněž postrádá významnější turistický cíl k přilákání 
návštěvníků do města.  
Vybudováním nových objektů dojde ke zvýšení potenciálu v oblasti 
kultury, ke zvýšení saturace kulturních potřeb téměř 70 tisíc obyvatel 
(12. největšího města České republiky) a zvýšení turistické atraktivity. 

Vazby na ostatní cíle 

strategie 

SCB1 Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost 
kulturních aktivit pro všechny skupiny obyvatel 
SCB3 Podporovat existující a tradiční akce a rozšiřovat jejich nabídku 
SCC3 Rozvinout image města a vybudovat silnou marketingovou 
značku kultury v Havířově pro zvýšení turismu ve městě 

Vazby na cíle VIZE 2020+ / 

cíle jiných strategií 

VIZE 2020+: 

OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2) 

Strategický cíl 2 - Postupná revitalizace a rozvoj kulturní 

infrastruktury města 

Správce/administrátor cíle odbor školství a kultury 

Předpokládání realizátoři odbor územního rozvoje, soukromý sektor 

Partnerské subjekty 
kulturní organizace a spolky působící ve městě, školská zařízení ve 
městě 

Cílové a dotčené skupiny děti a mládež, široká veřejnost, turisté 

Indikátory 
• Spokojenost s nabídkou prostor, prostranství pro pořádání 

kulturní akce (podíl spokojených obyvatel) 

Priorita (v případě 

stanovení) 
- 

Opatření A1.1 Vybudování potřebných kulturních zařízení 
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Opatření A1.1 Vybudování potřebných kulturních zařízení 

Přínosy/dopady realizace 
Rozšíření možností kulturního života ve městě a zvýšení turistické 

atraktivity města. 

Garant realizace odbor školství a kultury 

Spolupráce odbor územního rozvoje, odbor komunálních služeb  

Termín realizace 2030 

Odhad finančních nákladů dle zpracované projektové dokumentace 

Finanční zdroj 
rozpočet SMH, Program kofinancování projektů regionální kulturní 

infrastruktury (Ministerstvo kultury) 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

příprava kvalitní projektové dokumentace, získání finančních 

prostředků a politická podpora vedení města 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Nové prostory pro Středisko volného času (tělocvična, 

venkovní prostory, taneční sály, odborné učebny) 

 

Planetárium  
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SPECIFICKÝ CÍL SCA2 ZAJISTIT OBNOVU A PÉČI O STÁVAJÍCÍ KULTURNÍ INFRASTRUKTURU 

Detailní popis cíle 

Cíl reaguje na problém zhoršujícího se technického stavu některých 
městských objektů v oblasti kultury. Systematickou, pravidelnou 
údržbou a rekonstrukcemi/rozvojem stávající kulturní infrastruktury 
dojde k růstu kvality využití současné kulturní infrastruktury, na který 
naváže zvýšený zájem veřejnosti o kulturní aktivity. Role města rovněž 
spočívá v koordinaci rozvoje území související s památkově 
chráněnými objekty (např. Sorela). 

Vazby na ostatní cíle 

strategie 

SCC1 Dosáhnout optimálně nastaveného systému řízení kultury 
vedoucí k efektivnější organizaci kultury, včetně systému finanční 
podpory kulturních aktivit s ohledem na podporu vícezdrojového 
financování kultury 
SCC3 Rozvinout image města a vybudovat silnou marketingovou 
značku kultury v Havířově pro zvýšení turismu ve městě 

Vazby na cíle VIZE 2020+ / 

cíle jiných strategií 

VIZE 2020+: 

OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2) 

Strategický cíl 2 - Postupná revitalizace a rozvoj kulturní 

infrastruktury města 

Správce/administrátor cíle odbor školství a kultury 

Předpokládaní realizátoři 
odbor územního rozvoje, Městské kulturní středisko, městská 
knihovna, Asterix, odbor stavebního řádu a památkové péče, odbor 
komunálních služeb 

Partnerské subjekty vlastníci nemovitostí spadajících pod památkovou ochranu 

Cílové a dotčené skupiny široká veřejnost, děti a mládež, turisté 

Indikátory • Počet rekonstruovaných objektů kulturní infrastruktury 

Priorita (v případě 

stanovení) 
- 

Opatření A2.1 Údržba stávajících objektů kulturní infrastruktury ve vlastnictví města 

Opatření A2.2 Rekonstrukce/rozvoj stávajících objektů ve vlastnictví města (včetně technického 
vybavení) a revitalizace jejich okolí 

Opatření A2.3 Podporovat dobrý stav movitých a nemovitých kulturních památek, zejména 
objektů v ochranném pásmu Sorela 
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Opatření A2.1 Údržba stávajících objektů kulturní infrastruktury ve vlastnictví města 

Přínosy/dopady realizace 
Pravidelná údržba kulturní infrastruktury umožní zachování dobrého 

stavu objektů a jejich mobiliářů. 

Garant realizace vedení města  

Spolupráce 
odbor územního rozvoje ve spolupráci s Městským kulturním 

střediskem, městská knihovna, Asterix 

Termín realizace 2030 

Odhad finančních nákladů dle zpracovaného plánu údržby 

Finanční zdroj rozpočet SMH, dotační tituly v oblasti kultury 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

přehled o technickém stavu kulturní infrastruktury a zajištění 

finančních prostředků na její údržbu 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Plán údržby objektů kulturní infrastruktury  

 

Opatření A2.2 Rekonstrukce/rozvoj stávajících objektů ve vlastnictví města (včetně technického 

vybavení) a revitalizace jejich okolí  

Přínosy/dopady realizace 
Růst kvality využití současné kulturní infrastruktury, na který naváže 

zvýšený zájem veřejnosti o kulturní aktivity.  

Garant realizace vedení města  

Spolupráce 
odbor územního rozvoje ve spolupráci s Městským kulturním 

střediskem, městská knihovna, Asterix, odbor komunálních služeb 

Termín realizace 2030 

Odhad finančních nákladů dle zpracované projektové dokumentace 

Finanční zdroj 
rozpočet SMH, Program kofinancování projektů regionální kulturní 

infrastruktury (Ministerstvo kultury) 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

příprava kvalitní projektové dokumentace, získání finančních 

prostředků a politická podpora vedení města 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Letní kino  

Společenský dům   

Rekonstrukce interiéru Městské knihovny Havířov na ul. 

Šrámkova 

 

Kulturní dům Leoše Janáčka  
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Opatření A2.3 Podporovat dobrý stav nemovitých kulturních památek, zejména objektů 

v ochranném pásmu Sorela 

Přínosy/dopady realizace 

Udržení dobrého stavu památkově chráněných objektů bude sloužit při 

prezentaci města v oblasti cestovního ruchu. Rozvoj veřejných 

prostranství zvýší kvalitu života obyvatel využívajících území související 

s památkově chráněnými objekty. 

Garant realizace vedení města, odbor územního rozvoje, odbor komunálních služeb 

Spolupráce 
vlastníci objektů, odbor stavebního řádu a památkové péče ve 

spolupráci s Národním památkovým ústavem 

Termín realizace 2030 

Odhad finančních nákladů dle plánu oprav 

Finanční zdroj rozpočet SMH 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

koordinace rozvoje území se soukromými vlastníky nemovitostí 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Úprava vnějších prostor a vnitrobloků, parková úprava  

Koordinace oprav  

 

SPECIFICKÝ CÍL SCA3 ROZŠÍŘIT MOŽNOSTI VYUŽITÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRO POŘÁDÁNÍ 

KULTURNÍCH AKTIVIT 

Detailní popis cíle 

Cíl reaguje na nízkou spokojenost obyvatel s nabídkou veřejných 
prostranství pro pořádání kulturních akcí, a to zejména u mladých 
obyvatel do 34 let, veřejných prostranství je podle obyvatel 
nedostatek, jsou malá a ve špatném technickém stavu.  

Vazby na ostatní cíle 

strategie 

SCB1 Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost 
kulturních aktivit pro všechny skupiny obyvatel 
SCB3 Podporovat existující a tradiční akce a rozšiřovat jejich nabídku 

Vazby na cíle VIZE 2020+ / 

cíle jiných strategií 

VIZE 2020+: 

OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2) 

Strategický cíl 4 – Environmentální rozvoj města v souladu s principy 

udržitelného rozvoje 

Správce/administrátor cíle odbor školství a kultury 

Předpokládání realizátoři odbor komunálních služeb, odbor územního rozvoje 

Partnerské subjekty 
Městské kulturní středisko, městská knihovna, Asterix, místní 
kulturní organizace a spolky 

Cílové a dotčené skupiny široká veřejnost, děti a mládež, turisté 

Indikátory • Počet veřejných prostranství pro pořádání kulturních aktivit 

Priorita (v případě 

stanovení) 
- 

Opatření A3.1 Rozvoj veřejných prostranství vhodných pro pořádání kulturních akcí, vč. oživení 

parků 
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Opatření A3.1 Rozvoj veřejných prostranství vhodných pro pořádání kulturních akcí, vč. oživení 

parků 

Přínosy/dopady realizace 

Rekonstrukce a rozvoj počtu veřejných prostranství vhodných pro 

kulturní akce přinese větší možnosti pro aktéry z oblasti kultury, nejen 

z řad místních umělců, k prezentaci svých aktivit, oživí veřejný prostor 

a přispěje ke zvýšení kvality života ve městě.  

Garant realizace vedení města, odbor komunálních služeb, odbor územního rozvoje 

Spolupráce 
Městské kulturní středisko, městská knihovna, Asterix, místní kulturní 

organizace a spolky 

Termín realizace 2030 

Odhad finančních nákladů dle projektové dokumentace 

Finanční zdroj rozpočet SMH, Podpora veřejných prostranství - IROP 2021-2027 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

příprava kvalitní projektové dokumentace, získání finančních 

prostředků a politická podpora vedení města 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Pasportizace veřejných prostranství vhodných pro využití 

konání kulturních akcí/aktivit 
 

Stanovení požadavků na úpravu vybraných veřejných 

prostranství 
 

Realizace projektů na úpravu veřejných prostranství pro 

pořádání kulturních akcí/aktivit 
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PILÍŘ MĚSTA B: KULTURNÍ AKCE, IDENTITA OBYVATEL A VZDĚLÁVÁNÍ 

SPECIFICKÝ CÍL SCB1 PODPOROVAT KULTURNÍ SPOLKOVOU ČINNOST OBČANŮ A DOSTUPNOST 

KULTURNÍCH AKTIVIT PRO VŠECHNY SKUPINY OBYVATEL 

Detailní popis cíle 

Cíl reaguje na požadavek občanů k výraznější podpoře spolků 
a kulturních organizací a potřebu většího zapojení dětí a mládeže do 
kulturních aktivit, zvýšení využití místního kulturního potenciálu, 
posílení mezigeneračního propojování a zapojení dobrovolníků 
v oblasti kultury.  
Realizací cíle dojde k většímu zapojení obyvatel všech generací do 
kulturního života ve městě a rozvoji místních spolků, jejich členské 
základny a počtu uskutečněných aktivit. Cílem je aktivní občanská 
společnost, která má zájem rozvíjet kulturní život ve městě. 

Vazby na ostatní cíle 

strategie 

SCB2 Podporovat kulturní gramotnost mladé generace a uměleckou 
vzdělanost 
SCB3 Podporovat existující a tradiční akce a rozšiřovat jejich 
nabídku 

Vazby na cíle VIZE 2020+ / 

cíle jiných strategií 

VIZE 2020+: 

OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2)  

Strategický cíl 1 – Zlepšit komunikaci akcí ve městě (kultura, sport) 

Správce/administrátor cíle odbor školství a kultury 

Předpokládání realizátoři odbor školství a kultury 

Partnerské subjekty 
místní kulturní organizace a spolky, ZŠ a MŠ, městská knihovna, 
ZUŠ, Městské kulturní středisko 

Cílové a dotčené skupiny místní spolky, děti a mládež, široká veřejnost 

Indikátory 
• Počet kulturních spolků 

• Objem finančních prostředků na podporu kulturních spolků 

Priorita (v případě stanovení) - 

Opatření B1.1 Podpora občanských aktivit ve veřejném kulturním životě města 
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Opatření B1.1 Podpora občanských aktivit ve veřejném kulturním životě města  

Přínosy/dopady realizace 

Realizace přinese větší zapojení občanů Havířova do kulturního života 

a obohatí možnosti kulturního vyžití ve městě. Vytvoření podmínek pro 

rozvoj kulturních aktivit v okrajových městských částech. 

Garant realizace vedení města 

Spolupráce 
místní spolky a organizace, Městské kulturní středisko, Asterix, 

městská knihovna, střediska volného času, MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ 

Termín realizace průběžně 

Odhad finančních nákladů 0 Kč 

Finanční zdroj - 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

dobrá informovanost občanů o možnostech podpory ze strany města 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Podpora kulturních aktivit zaměřených na mezigenerační 

solidaritu 
 

Prohloubení vzájemné spolupráce kulturních organizací 

s MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a střediska volného času na území 

města Havířova, vč. zapojení rodičů a dětí 

 

Umožnění využití městských kulturních prostor pro 

konání spolkových akcí, vč. akcí pořádaných školami 
 

Informovanost o možnostech využití prostor ve vlastnictví 

města, vč. možnosti získání dotací na realizaci kulturních 

aktivit 

 

Pořádání společných workshopů, sdílení příkladů dobré 

praxe 
 

Podpořit rozvoj dobrovolnictví v kultuře53  

 

 
53 https://www.mvcr.cz/clanek/vystupy-projektu-rozvoj-dobrovolnictvi.aspx 

https://www.nipos.cz/metodicke-doporuceni-ministerstva-kulturypro-dobrovolnictvi-v-kulture-a-umeni/ 

https://www.mvcr.cz/clanek/vystupy-projektu-rozvoj-dobrovolnictvi.aspx
https://www.nipos.cz/metodicke-doporuceni-ministerstva-kulturypro-dobrovolnictvi-v-kulture-a-umeni/


84 

SPECIFICKÝ CÍL SCB2 PODPOROVAT KULTURNÍ GRAMOTNOST MLADÉ GENERACE A UMĚLECKOU 

VZDĚLANOST 

Detailní popis cíle 

Cíl reaguje na potřebu naplnění kulturních požadavků mladé 
generace a rozšíření možností prezentace výsledků kulturních aktivit. 
Město bude vytvářet podmínky pro prezentaci výsledků činnosti 
žáků a studentů uměleckých oborů a osobní úspěchy mladých talentů 
a souborů. 

Vazby na ostatní cíle 

strategie 

SCB1 Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost 
kulturních aktivit pro všechny skupiny obyvatel 
SCB3 Podporovat existující a tradiční akce a rozšiřovat jejich nabídku 

Vazby na cíle VIZE 2020+ / 

cíle jiných strategií 

VIZE 2020+: 

OBLAST KVALITA ŽIVOTA VE MĚSTĚ, ŠKOLSTVÍ (B.1)  

Strategický cíl 3 - Podpořit volnočasové aktivity 

Správce/administrátor cíle odbor školství a kultury 

Předpokládání realizátoři 
odbor školství a kultury, ZUŠ, městská knihovna, Asterix, Městské 
kulturní středisko 

Partnerské subjekty místní kulturní organizace a spolky, MŠ, ZŠ 

Cílové a dotčené skupiny 
děti a mládež, žáci uměleckých oborů a ZUŠ, talentovaná mládež, 
místní hudebníci, výtvarníci, ochotníci a další umělci 

Indikátory 
• Počet žáků ZUŠ 

• Počet vystoupení místních hudebníků na akcích města 

Priorita (v případě 

stanovení) 
- 

Opatření B2.1 Vychovávat mladou generaci k vyšší komunikativnosti a individuálnímu zájmu o dění 

v oblasti kultury 
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Opatření B2.1 Vychovávat mladou generaci k vyšší komunikativnosti a individuálnímu zájmu o 

dění v oblasti kultury 

Přínosy/dopady realizace 

Motivace dětí a mládeže ke kulturní činnosti, prohloubení jejich 

identity s městem a růst nových talentů reprezentující město ve 

středoevropském prostoru. 

Garant realizace příspěvkové organizace zřízené městem 

Spolupráce ZUŠ, místní kulturní organizace a spolky 

Termín realizace průběžně 

Odhad finančních nákladů 0 Kč 

Finanční zdroj - 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

znalost kulturních potřeb mladé generace, využití moderních 

komunikačních prostředků (např. sociální sítě) pro komunikaci s dětmi 

a mládeží 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Pořádat aktivity v Městské knihovně Havířov, Městském 

kulturním středisku Havířov, Asterixu 
 

Pořádat soutěže a přehlídky pro děti a žáky ZŠ, SŠ a ZUŠ 

v recitaci, divadle, zpěvu a dalších oblastech kultury 
 

Zvyšovat atraktivnost a nabídku zájmových kroužků 

přizpůsobením jejich nabídky aktuálním uměleckým 

žánrům, reagovat na nové umělecké trendy 

 

Podpora soutěží/akcí pro havířovské talenty (např. účast 

místních umělců na celoměstských akcích) 
 

Prezentace činnosti talentovaných umělců vč. dětí   
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SPECIFICKÝ CÍL SCB3 PODPOROVAT EXISTUJÍCÍ A TRADIČNÍ AKCE A ATRAKTIVITY MĚSTA A ROZŠIŘOVAT 

JEJICH NABÍDKU  

Detailní popis cíle 

Cíl reaguje na poptávku obyvatel (zejména věkových skupin 15–34 let 
a 35–64 let po více možnostech pro kulturní vyžití ve městě a lepších 
doprovodných službách v rámci pořádání kulturních akcí. 
Město bude podporovat zvyšování kvality tradičních akcí, vznik 
nových kulturních akcí a atraktivit, včetně spolupráce městských 
a soukromých aktérů v oblasti kultury. 

Vazby na ostatní cíle 

strategie 

SCB1 Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost 
kulturních aktivit pro všechny skupiny obyvatel 
SCC1 Dosáhnout optimálně nastaveného systému řízení kultury 
vedoucí k efektivnější organizaci kultury, včetně systému finanční 
podpory kulturních aktivit s ohledem na podporu vícezdrojového 
financování kultury 
SCC3 Rozvinout image města a vybudovat silnou marketingovou 
značku kultury v Havířově pro zvýšení turismu ve městě 

Vazby na cíle VIZE 2020+ / 

cíle jiných strategií 

VIZE 2020+: 

OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2)  

Strategický cíl 1 – Zlepšit komunikaci akcí ve městě (kultura, sport) 

Správce/administrátor cíle odbor školství a kultury 

Předpokládání realizátoři 
Městské kulturní středisko, městská knihovna, Asterix, místní 
kulturní organizace a spolky 

Partnerské subjekty ZUŠ, MŠ, ZŠ, SŠ 

Cílové a dotčené skupiny obyvatelé města, turisté 

Indikátory 

• Počet kulturních akcí pořádaných městem (ročně) 

• Počet kulturních akcí pořádaných soukromými subjekty (ročně) 

• Návštěvnost kulturních akcí pořádaných městem (ročně) 

• Počet kulturních akcí/aktivit propagujících Havířov konaných 
mimo území města 

• Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (ročně) 

Priorita (v případě 

stanovení) 
- 

Opatření B3.1 Udržet a dále rozvíjet kvalitu nabídky tradičních kulturně-vzdělávacích a 

společenských akcí pořádaných městem, včetně zavádění inovativních/interaktivních prvků 

Opatření B3.2 Podporovat aktivity realizované kulturními organizacemi, které nejsou zřízeny 

městem 

Opatření B3.3 Zachování a rozvoj tradic města a jejich popularizace 
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Opatření B3.1 Udržet a dále rozvíjet kvalitu nabídky tradičních kulturně-vzdělávacích 

a společenských akcí pořádaných městem, včetně zavádění inovativních/interaktivních prvků 

Přínosy/dopady realizace 
Zvýšení návštěvnosti a spokojenosti účastníků kulturních akcí z řad 

občanů města a turistů.  

Garant realizace vedení města, příspěvkové organizace zřízené městem 

Spolupráce ZUŠ, místní kulturní organizace a spolky 

Termín realizace průběžně 

Odhad finančních nákladů dle projektové dokumentace 

Finanční zdroj rozpočet SMH 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

získání finančních prostředků, politická podpora vedení města, 

koordinace pořádaných městských akcí se soukromými subjekty 

působícími v kultuře 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Podporovat tradiční aktivity např. Udržujeme tradice, 

Den Země,… 
 

Vytvořit městem např. naučně-historickou havířovskou 

stezku (nejen pro udržování hornických tradic) 

s infozastávkami, možností řešení úkolů a získání odměn 

ve Stálé výstavní expozici Historie psaná uhlím (Městská 

knihovna Havířov) – viz Technotrasa 

 

Využít moderní technologie pro prezentaci havířovské 

historie 
 

 

Opatření B3.2 Podporovat aktivity realizované kulturními organizacemi, které nejsou zřízeny 

městem 

Přínosy/dopady realizace 
Zvýšení návštěvnosti a spokojenosti účastníků kulturních akcí z řad 

občanů města a turistů. 

Garant realizace rada města, zastupitelstvo města 

Spolupráce 
městská knihovna – městské informační centrum, Městské kulturní 

středisko, Asterix, ZUŠ, místní kulturní organizace a spolky 

Termín realizace průběžně 

Odhad finančních nákladů 
2,5 mil. Kč ročně (výše finančních prostředků pravidelně 

vyčleňovaných na oblast kultury v rámci dotační politiky města) 

Finanční zdroj rozpočet SMH 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

zajištění finančních prostředků, politická podpora vedení města, 

koordinace pořádaných městských akcí se soukromými subjekty 

působícími v kultuře 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Dotace města, poradenství a propagace   

Koordinace aktivit na území města  
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Opatření B3.3 Zachování a rozvoj tradic města a jejich popularizace 

Přínosy/dopady realizace 
Zvýšení zájmu veřejnosti o historii města a podpoření kulturních 

lidových tradic. 

Garant realizace městská knihovna, Městské kulturní středisko a Asterix 

Spolupráce místní kulturní organizace a spolky, MŠ, ZŠ, SŠ 

Termín realizace průběžně 

Odhad finančních nákladů 0 Kč 

Finanční zdroj - 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

zajištění finančních prostředků, politická podpora vedení města, 

využití moderních komunikačních prostředků 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Pokračovat v digitalizaci ručně psaných kronik a jiných 

archiválií města 
 

Podporovat stálé výstavní expozice o historii města – 

jejich průběžnou aktualizaci, včetně pořádání 

doprovodných akcí pro veřejnost, pořádání besed pro 

žáky a studenty i veřejnost 

 

Pokračovat v nabídce aktivit zájmových a vzdělávacích 

programů pro děti a dospělé, např. v rámci programu 

„Udržujeme tradice“ 

 

Podporovat rozvoj činnosti folklorních souborů z Havířova  

V rámci programových nabídek celoměstských akcí 

nadále zařazovat prezentace lidových tradic a řemesel 

a tuto nabídku dále zatraktivňovat (např. pozváním 

Nositelů tradic lidového řemesla apod.) 

 

Podporovat akce, které zachovávají tradiční lidovou 

kulturu 
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PILÍŘ MĚSTA C: MANAGEMENT KULTURY A BUDOVÁNÍ KULTURNÍ ZNAČKY 
MĚSTA 

SPECIFICKÝ CÍL SCC1 DOSÁHNOUT OPTIMÁLNĚ NASTAVENÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ KULTURY VEDOUCÍ 

K EFEKTIVNĚJŠÍ ORGANIZACI KULTURY, VČETNĚ SYSTÉMU FINANČNÍ PODPORY KULTURNÍCH AKTIVIT 

S OHLEDEM NA PODPORU VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ KULTURY 

Detailní popis cíle 

Reaguje na problémy: 

• existence komunikační bariéry mezi subjekty činnými 
v kulturní oblasti, chybějící komunikační platforma pro 
partnerskou spolupráci mezi subjekty činnými v oblasti 
kultury na území města (sdílení příkladů dobré praxe) 

• chybějící jednotný kalendář plánovaných akcí pořádaných 
městem i jinými subjekty (využívaný také pro plánování akcí 
a jejich termínů, aby nedocházelo k překryvům s dopadem 
na návštěvnost) 

• nedostatek finančně dostupných prostor pro menší kulturní 
akce 

• přetrvávající útlum návštěvnosti akcí 
Přispěje k jejich odstranění (nebo omezení jejich dopadu): 
Pomocí komunikační platformy bude podpořena partnerská 
spolupráce mezi subjekty činnými v oblasti kultury s pozitivním 
dopadem na kvalitu pořádaných akcí v Havířově a jejich koordinaci. 
Sdílení příkladů dobré praxe podpoří např. také pestrost pořádaných 
aktivit a pomůže předejít možným organizačním bariérám. Obdobně 
bude sloužit také sdílený kalendář plánovaných kulturních akcí, 
u kterého je předpokládán pozitivní vliv rovněž na informovanost 
obyvatel a celkovou návštěvnost akcí. 
Systém finanční podpory kulturních aktivit s podporou 
vícezdrojového financování kultury umožní subjektům činným 
v oblasti kultury ve městě další rozvoj, např. při pořádání menších 
kulturních akcí. 
Zaměřuje se na veškeré subjekty činné v oblasti kultury ve městě 
Havířov. 
Cíl, stav, kterého má dosáhnout: 

• bezproblémová aktivní komunikace mezi subjekty činnými 
v kulturní oblasti 

• možnost kulturních subjektů v Havířově navrhovat své 
nápady, problémy a potřeby v oblasti kultury 

• fungující a dostatečná finanční podpora kulturních 
aktivit/aktérů ve městě 
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Vazby na ostatní cíle 

strategie 

• SCB1 Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost 
kulturních aktivit pro všechny skupiny obyvatel 

• SCB3 Podporovat existující a tradiční akce a rozšiřovat jejich 
nabídku 

• SCC2 Vytvořit komplexní systém propagace kulturních akcí pro 
posílení lokální identity občanů s městem 

Vazby na cíle VIZE 2020+ / 

cíle jiných strategií 

VIZE 2020+: 

OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2)  

Strategický cíl 1 – Zlepšit komunikaci akcí ve městě (kultura, sport) 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+: 

Cíl: Přeměna pasivní role institucí na aktivní a participativní 

Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů (2020-

2030): 

Cíl: Zvýšit míru integrace kulturních a kreativních průmyslů 

s ostatními průmysly – tj. větší spolupráce škol a profesionálů 

kulturních a kreativních průmyslů a podpora mezioborové 

spolupráce 

Správce/administrátor cíle odbor školství a kultury 

Předpokládání realizátoři 
vedení města, odbor školství a kultury, Městské kulturní středisko, 
městská knihovna 

Partnerské subjekty místní kulturní organizace a spolky 

Cílové a dotčené skupiny veškeré subjekty činné v oblasti kultury ve městě Havířov 

Indikátory 

• Počet setkání subjektů působících v oblasti kultury 
v Havířově/rok 

• Počet subjektů, které provedly zápis akce do kalendáře/rok 

• Návštěvnost kalendáře 

• Počet poskytnutých finančních podpor 

• Celková výše finanční podpory kulturních aktivit 

Priorita (v případě 

stanovení) 
- 

Opatření C1.1 Komunikační platforma pro subjekty působící v kultuře  

Opatření C1.2 Zajištění finančních prostředků pro rozvoj kultury 
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Opatření C1.1 Komunikační platforma pro subjekty působící v kultuře  

Přínosy/dopady realizace 

Částí SCC1 je zefektivnění organizace kultury, k čemuž přispěje 

vytvoření komunikační platformy pro subjekty působící v kultuře, např. 

formou pravidelných schůzek aktérů kulturní scény v Havířově, či 

stanovení kompetencí pro osobu (nového zaměstnance OŠK), která 

bude působit jako koordinátor kulturních aktivit v Havířově. 

Pomocí komunikační platformy bude podpořena partnerská spolupráce 
mezi subjekty činnými v oblasti kultury s pozitivním dopadem na kvalitu 
pořádaných akcí v Havířově a jejich koordinaci. Sdílení příkladů dobré 
praxe podpoří např. také pestrost pořádaných aktivit a pomůže předejít 
možným organizačním bariérám. Obdobně bude sloužit také sdílený 
kalendář plánovaných kulturních akcí, u kterého je předpokládán 
pozitivní vliv také na informovanost obyvatel a celkovou návštěvnost 
akcí. 
Očekávaným přínosem a dopadem realizace je bezproblémová aktivní 
komunikace mezi subjekty činnými v kulturní oblasti a možnost 
kulturních subjektů v Havířově navrhovat své nápady, sdílet problémy 
a potřeby v oblasti kultury. 

Garant realizace rada města 

Spolupráce subjekty působící v oblasti kultury ve městě Havířov 

Termín realizace 2022–2030 

Odhad finančních nákladů 280 tis. Kč ročně 

Finanční zdroj rozpočet SMH 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

aktivní koordinátor kulturních aktivit, dostatečná informovanost 

aktérů v oblasti kultury (kalendář, setkávání) 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Zřízení funkce koordinátora kulturních aktivit a stanovení 

jeho kompetencí 
 

Pravidelné schůzky aktérů kulturní scény v Havířově 

(např. 2x ročně) 
 

Vytvoření či zpřístupnění již existujícího a aktivní 

využívání kalendáře pro plánování kulturních akcí ve 

městě Havířov 
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Opatření C1.2 Zajištění finančních prostředků pro rozvoj kultury  

Přínosy/dopady realizace 

Zajištění vícezdrojového financování oblasti kultury, a to z finančních 

prostředků SMH, či formou dotací a grantů získaných městem (např. 

z programů vyhlášených Evropskou unií, státem, státním fondem či 

obdobnou organizací, např. investiční program „134D23 Kofinancování 

projektů regionální kulturní infrastruktury“) je zásadní formou podpory 

místních kulturních aktérů a zároveň řešením pro identifikovanou 

slabou stránku „nedostatek finančně dostupných prostor pro menší 

kulturní akce“. Přínos dotačního programu je dále zkvalitňování či 

rozšiřování kulturní infrastruktury ve městě Havířov. S tím souvisí co 

možná největší zjednodušení potřebné administrativy pro získání 

dotací/grantů, případně podpora města při podávání žádostí o dotace 

z dalších zdrojů. 

Očekávaným přínosem a dopadem realizace je rozvoj místních 

kulturních aktérů v Havířově, který má při kombinaci s vhodnou 

informační kampaní pozitivní dopady např. na cestovní ruch a také na 

celkovou spokojenost obyvatel Havířova a image města.  

Garant realizace rada města, zastupitelstvo města 

Spolupráce 
odbor školství a kultury, Městské kulturní středisko, městská knihovna, Asterix, 

organizační odbor, odbor územního rozvoje (získávání dotací) 

Termín realizace 2022–2030 

Odhad finančních nákladů dle projektové dokumentace 

Finanční zdroj rozpočet SMH, jiné dotační zdroje 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

dostatečné finanční prostředky z rozpočtu města, dostatečná 

informovanost aktérů v oblasti kultury 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Finance pro údržbu a rozvoj kulturní infrastruktury vč. 

zavádění moderních technologií  
 

Financování kulturních aktivit v oblasti kultury   

Rozvoj elektronizace procesu získání dotací z rozpočtu 

SMH 
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SPECIFICKÝ CÍL SCC2 VYTVOŘIT KOMPLEXNÍ SYSTÉM PROPAGACE KULTURNÍCH AKCÍ PRO POSÍLENÍ 

LOKÁLNÍ IDENTITY OBČANŮ S MĚSTEM 

Detailní popis cíle 

Reaguje na problémy: 

• Chybí jednotný kalendář, který by potenciálním návštěvníkům 
kulturních akcí nabízel možnost účasti na plánovaných akcích 
pořádaných městem i jinými subjekty v rámci jednoho místa 
(ideálně dostupného on-line). 

• Slabá stránka „Nízký zájem obyvatel o akce menšího charakteru 
a lokální interprety a umělce“. 

• Příležitost „Zlepšení propagace místních interpretů a subjektů 
v oblasti kultury“. 

• Příležitost „Větší využití místního potenciálu v oblasti kultury“. 
Přispěje k jejich odstranění (nebo omezení jejich dopadu): 
Vytvoření jednotného kalendáře akcí je řešeno v rámci SCC1, SCC2 se 
následně zaměřuje na tvorbu a realizaci komunikační strategie 
v oblasti kultury a na jednotný informační a propagační systém. 
Místní aktéři jsou podporováni různorodými aktivitami, jako jsou 
např. možnosti grantů či výstavy jejich děl, možnosti vystoupit před 
známými hudebníky či formou soutěží. Na tyto aktivity je třeba přivést 
pozornost obyvatel, což přispěje k posílení lokální identity občanů 
s městem.  
Zaměřuje se na obyvatele města Havířov, místní aktéry v oblasti 
kultury. Cílový stav je vytvořený přehledný komplexní systém pro 
propagaci kulturních akcí, pomocí kterého budou informace 
o plánovaných kulturních akcích v Havířově snadno a přehledně 
dostupné pro veškeré skupiny obyvatel Havířova i pro turisty. Dalším 
cílem je silnější lokální identita občanů s městem. 

Vazby na ostatní cíle 

strategie 

SCB1 Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost 
kulturních aktivit pro všechny skupiny obyvatel 
SCB2 Podporovat kulturní gramotnost mladé generace a uměleckou 
vzdělanost, s cílem prezentovat veřejnosti výsledky činnosti studentů 
uměleckých oborů a osobní úspěchy mladých talentů a souborů 
SCB3 Podporovat existující a tradiční akce a rozšiřovat jejich nabídku 
SCC3 Rozvinout image města a vybudovat silnou marketingovou 
značku kultury v Havířově pro zvýšení turismu ve městě 

Vazby na cíle VIZE 2020+ / 

cíle jiných strategií 

VIZE 2020+: 

OBLAST KULTURA, VOLNÝ ČAS A CESTOVNÍ RUCH (B.2)  

Strategický cíl 1 – Zlepšit komunikaci akcí ve městě (kultura, sport) 

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE MĚSTA S OSTATNÍMI 

MĚSTY, ROZPOČET, INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI (A.3)  

Strategický cíl 1 - Zlepšení informovanosti veřejnosti 

Správce/administrátor cíle odbor školství a kultury 

Předpokládání realizátoři 
odbor školství a kultury, odbor kancelář primátora, městská 
knihovna – městské informační centrum 

Partnerské subjekty místní aktéři v oblasti kultury 

Cílové a dotčené skupiny obyvatelé města Havířov, místní aktéři v oblasti kultury 

Indikátory 
• Návštěvnost akcí 

• Vnímání image Havířova obyvateli města (možný způsob měření: 
dotazník/mapa spokojenosti/soutěž) 
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Priorita (v případě 

stanovení) 
- 

Opatření C2.1 Tvorba a realizace komunikační strategie v oblasti kultury 

Opatření C2.2 Jednotný informační a propagační systém 

 

Opatření C2.1 Tvorba a realizace komunikační strategie v oblasti kultury 

Přínosy/dopady realizace 

Úkolem komunikační strategie bude dlouhodobá propagace kultury 

s cílem změnit postoje obyvatel Havířova ke kultuře a zvýšit jejich 

aktivitu. Činnosti, které jsou součástí komunikační strategie, jsou typu 

oceňování místních talentů, udílení ocenění významným kulturním 

osobnostem, vytváření poutavých publikací pro místní i pro turisty, 

vystavování děl místních umělců apod. To povede ke zvýšení povědomí 

občanů Havířova o místní kultuře a ke zlepšení celkové spokojenosti 

obyvatel Havířova s oblastí kultury ve městě.  

Garant realizace vedení města 

Spolupráce 
odbor školství a kultury, odbor kancelář primátora, Městské kulturní 

středisko, městská knihovna 

Termín realizace 2023 

Odhad finančních nákladů bude doplněno na základě aktivit obsažených v akčním plánu 

Finanční zdroj rozpočet SMH 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

spolupráce aktérů v oblasti kultury v Havířově při tvorbě a realizaci 

strategie v oblasti kultury 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Pro propagaci kulturních aktivit využívat všech 

dostupných forem a sdělovacích prostředků 
 

Rozvíjet propagaci profesionálních a zájmových činností 

v oblasti kultury, včetně bezplatné propagace kulturních 

aktivit v Radničních listech, videokronice, Městském 

informačním centru a případně dalších kanálech 

 

Vydávat aktualizovaný průvodce městem, např. formou 

kresleného komiksu 
 

Pokračovat v udílení ocenění města Havířova talentované 

mládeži v oblasti kultury – „Talent“ 
 

Pokračovat v udílení ocenění města Havířova subjektům 

a jednotlivcům v oblasti kultury – „Osobnost kultury“ 
 

Pokračovat ve spolupráci při prezentaci uměleckých 

tvůrčích činností formou vystoupení na celoměstských 

akcích a prezentací v galeriích a výstavních síních 
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Opatření C2.2 Jednotný informační a propagační systém 

Přínosy/dopady realizace 

Systém bude určen pro prezentaci akcí, pronájmů sálů, aktualit 

v kulturní oblasti, pro prodej vstupenek a předplatného, prezentaci 

kurzů (např. taneční, divadelní, kreativní), příběhů osobností kulturního 

světa, sdílení kontaktů na důležité osoby kulturního světa v Havířově 

(medailonky). Hledání a využití možnosti SW pro propojení kalendářů 

akcí kulturních subjektů do centrálního kalendáře akcí v Městském 

informačním centru, aby obyvatelé a návštěvníci města získali co 

nejširší nabídku dění ve městě na jednom místě. Přínosem je poté 

zvýšení informovanosti občanů a turistů o kulturním dění ve městě 

a o možnostech v oblasti kultury. 

Garant realizace vedení města, městská knihovna – městské informační centrum 

Spolupráce místní aktéři v oblasti kultury 

Termín realizace 2023–2024 

Odhad finančních nákladů bude doplněno na základě aktivit obsažených v akčním plánu 

Finanční zdroj rozpočet SMH 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

spolupráce a aktivní zapojení aktérů Havířova v oblasti kultury 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Vytvoření jednotného informačního a propagačního 

systému 
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SPECIFICKÝ CÍL SCC3 ROZVINOUT IMAGE MĚSTA A VYBUDOVAT SILNOU MARKETINGOVOU ZNAČKU 

KULTURY V HAVÍŘOVĚ PRO ZVÝŠENÍ TURISMU VE MĚSTĚ 

Detailní popis cíle 

Reaguje na problémy: 

• Slabá stránka „Nízký zájem obyvatel o akce menšího charakteru 
a lokální interprety a umělce.“ 

• Příležitost „Zlepšení propagace místních interpretů a subjektů 
v oblasti kultury“. 

• Příležitost „Větší využití místního potenciálu v oblasti kultury“. 
Přispěje k jejich odstranění (nebo omezení jejich dopadu): 
Jelikož identifikované problémy a příležitosti vycházejí ze SWOT 
analýzy a popisují zejména malý zájem obyvatel o kulturní akce, na 
kterých působí pouze místní umělci, je navržen specifický cíl pro 
rozvinutí image města a vybudování marketingové značky kultury ve 
městě, což bude mít přesah a pozitivní vliv také na oblast turismu ve 
městě. Zaměřuje se na obyvatele města Havířov, širokou veřejnost. 
Cílem je pozitivní image města Havířov a silná marketingová značka 
kultury města. 

Vazby na ostatní cíle 

strategie 
provazba na veškeré cíle strategie 

Vazby na cíle VIZE 2020+ / 

cíle jiných strategií 

VIZE 2020+: 

OBLAST ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, SPOLUPRÁCE MĚSTA S OSTATNÍMI 

MĚSTY, ROZPOČET, INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI (A.3)  

Strategický cíl 2 – Posilovat image Havířova a jeho jedinečnost ve 

vztahu k široké veřejnosti 

Správce/administrátor cíle odbor školství a kultury 

Předpokládání realizátoři odbor kancelář primátora 

Partnerské subjekty subjekty působící v oblasti kultury ve městě Havířov  

Cílové a dotčené skupiny 
obyvatelé města Havířov, široká veřejnost, subjekty působící 
v oblasti kultury ve městě Havířov 

Indikátory 
• Vnímání image Havířova obyvateli města (možný způsob měření: 

dotazník/mapa spokojenosti/soutěž) 

Priorita (v případě 

stanovení) 
- 

Opatření C3.1 Přilákání mimoměstských návštěvníků, včetně zahraničních (Polsko, Slovensko) 

Opatření C3.2 Rozvoj dlouhodobé spolupráce s partnerskými městy, včetně společných projektů 
v oblasti kultury 

Opatření C3.3 Podpora kulturních organizací při přípravě významných kulturních projektů na 
národní a mezinárodní úrovni (např. Kreativní Evropa, Interreg Central Europe) 

 

Opatření C3.1 Přilákání mimoměstských návštěvníků, včetně zahraničních (Polsko, Slovensko) 

Přínosy/dopady realizace 

Opatření rozvíjí identifikovanou příležitost „Větší využití místního 
potenciálu v oblasti kultury“. Opatření je zaměřeno na zlepšení image 
Havířova, která následně ovlivňuje turistický ruch, ale také např. 
spokojenost a migraci obyvatel.  

Garant realizace vedení města 

Spolupráce odbor kancelář primátora, kulturní subjekty na území města 
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Termín realizace 2022–2030 

Odhad finančních nákladů bude doplněno na základě aktivit obsažených v akčním plánu 

Finanční zdroj rozpočet SMH, dle možností dotační zdroje  

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

aktivní spolupráce aktérů v oblasti kultury ve městě a odborů města 

v oblasti propagace širokou škálou médií, zapojení soukromoprávních 

subjektů úspěšně reprezentujících město 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Rozvíjet nabídku celoměstských kulturních akcí a rozšířit 

propagaci těchto akcí do okolních měst 
 

Podpora propagace tradičních nejvýznamnějších 

havířovských akcí na republikové a mezinárodní úrovni 
 

Pravidelná propagace města na místní, regionální, 

celostátní i zahraniční úrovni (např. REGIONTOUR) 

s využitím soukromoprávních subjektů úspěšně 

reprezentujících město na republikové a mezinárodní 

úrovni 

 

Tvorba vhodných produktů v oblasti kultury pro 

zahraniční návštěvníky, nejlépe s celoroční nebo 

dlouhodobou možností návštěvnosti 

 

 

Opatření C3.2 Rozvoj dlouhodobé spolupráce s partnerskými městy, včetně společných projektů 

v oblasti kultury 

Přínosy/dopady realizace 

Opatření je zaměřeno na zlepšení image Havířova formou spolupráce 

s partnerskými městy a realizaci společných projektů v oblasti kultury. 

Sdílení dobré praxe s kulturními organizacemi partnerských měst 

a společná organizace akcí povedou ke zlepšení kulturní image města, 

zároveň je zde potenciál pro přilákání zahraničních návštěvníků při 

pořádání kulturních akcí. 

Garant realizace odbor kancelář primátora 

Spolupráce odbor školství a kultury 

Termín realizace 2022–2030 

Odhad finančních nákladů 0 Kč 

Finanční zdroj - 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

informovanost místních aktérů v oblasti kultury o možnosti 

spolupráce s partnerskými městy, motivace pro spolupráci 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Zpřístupnění kontaktů na kulturní organizace 

v partnerských městech pro možnost navázání užší 

spolupráce zainteresovaných havířovských subjektů 
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Opatření C3.3 Podpora kulturních organizací při přípravě významných kulturních projektů na 

národní a mezinárodní úrovni (např. Kreativní Evropa, Interreg Central Europe) 

Přínosy/dopady realizace 

Pomocí významných kulturních projektů na národní a mezinárodní 

úrovni, např. Kreativní Evropa, Interreg Central Europe, je možné získat 

finanční prostředky pro realizaci velkých projektů a obohatit tak kulturu 

v Havířově. Přínosy závisí na konkrétních projektech, společným 

přínosem je vylepšení image města. 

Garant realizace rada města, organizační odbor, odbor územního rozvoje 

Spolupráce kulturní subjekty na území města 

Termín realizace 2022–2030 

Odhad finančních nákladů na základě projektů, do kterých se město zapojí 

Finanční zdroj dotace, granty (např. Kreativní Evropa, Interreg Central Europe) 

Podmínky/předpoklady 

k úspěšné realizaci 

zájem a aktivní přístup aktérů v oblasti kultury ve městě 

Aktivity / projektové záměry Realizátor (popř. role města) 

Síťování kulturních organizací i jednotlivců v rámci ČR 

i v zahraničí 
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4. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 
Účelem Implementační části je nastavit proces implementace „Koncepce kultury města Havířova 
2022–2030“ (dále jen KKMH) do činnosti magistrátu, příspěvkových organizací a organizačních složek 
města.  

V rámci implementace KKMH je popsán postup přípravy projektů. Rovněž je popsáno zavedení kroků 
a kompetencí do činnosti magistrátu. Pro zdárnou implementaci je určující aktivní podpora vedení 
města. Stěžejní je institucionální zajištění implementace, tzn. zajištění činnosti Pracovní skupiny 
a stanovení zodpovědného Koordinačního pracovníka včetně vymezení rozsahu jejich činností. 
Členové Pracovní skupiny jsou vždy jmenováni radou města. 

KKMH bude implementována prostřednictvím realizace projektů Akčního plánu54, který je tvořen 
projekty definovanými v jednotlivých opatřeních. Věcně tedy musí projekt spadat do jednoho 
z opatření a přispívat k naplnění specifických a strategických cílů a tím i k naplnění vize města. Projekty 
do Akčního plánu jsou vybírány ze Zásobníku projektů. Akční plán představuje krátkodobý dokument, 
sestavovaný na dvouleté období. Akční plán bude pravidelně monitorován a aktualizován. 

Základními faktory implementace KKMH jsou: 

a) Aktivní podpora vrcholového vedení města; 

b) Důkladná a úplná příprava a naplánování implementace; 

c) Úplná a cílená komunikace (zejména mezi aktéry v území a orgány veřejné správy); 

d) Kompetentní implementační tým (tj. Pracovní skupina a Koordinační pracovník); 

e) Vysoká míra zapojení zaměstnanců magistrátu a dalších aktérů do implementace (pracovní 

skupina, projektové týmy). 

Klíčovou aktivitou implementace je práce s informacemi a komunikace se všemi klíčovými aktéry. Pro 
vytvoření vazeb mezi všemi aktéry a jejich následný rozvoj je vhodné zajistit vhodný způsob pro 
zajištění informovanosti všech zúčastněných (zastupitelstvo města, Pracovní skupina, Koordinátor 
KKMH, zaměstnanci magistrátu, příspěvkové organizace a organizační složky města, participující 
neziskové organizace a další zapojené subjekty). Cílem je všechny dotčené aktéry seznámit s náplní, cíli 
a prioritami KKMH a postupem při její implementaci (role, kompetence, zodpovědnosti, způsob 
komunikace apod.). 

 
54 Akční plán je nástrojem operativní povahy a slouží jako plán projektů k realizaci koncepce kultury města. 
Rozpracuje koncepci do konkrétních projektů, jejichž prostřednictvím budou naplňovány jednotlivé cíle, pilíře 
a opatření stanovené v návrhové části. Akční plán představuje krátkodobý dokument, který je provázaný 
s přípravou každoročního rozpočtu města. 
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Obrázek 4.1: Odpovědnostní model implementace KKMH 

Zastupitelstvo města 

• Schválení KKMH 
• Schvalování Souhrnné zprávy o realizaci KKMH 
• Schválení Akčního plánu na dané období  

Rada města 

• Projednání návrhu Akčního plánu na následující období a jeho předložení zastupitelstvu 
města 

• Projednání Souhrnné zprávy / Závěrečné zprávy o realizaci KKMH a jejich předložení 
zastupitelstvu města 

• Jmenování členů Pracovní skupiny KKMH 

Pracovní skupina KKMH 

• Posouzení navrhovaných projektů a příprava Akčního plánu 
• Monitorování realizace KKMH 
• Provádění dohledu nad realizací a aktualizací Akčních plánů 

Koordinátor KKMH – Odbor školství a kultury – nově vytvořené pracovní místo 

• Metodická pomoc ostatním odborům a aktérům při přípravě návrhů a realizaci projektů 
• Shromažďování návrhů projektů do Zásobníku projektů a jejich formální posouzení 
• Příprava podkladů pro jednání Pracovní skupiny a její organizace 
• Monitoring realizace projektů a zpracování Souhrnné zprávy / Závěrečné zprávy 

o realizaci KKMH pro Pracovní skupinu 
• Správa Zásobníku projektů a Akčního plánu 
• Organizace setkání aktérů kultury, ve frekvenci 2 x ročně 
• Monitorování vhodných dotačních titulů (krajské, republikové, EU,… ) 
• Jednání s předsedy občanských komisí 1x ročně 

Iniciátoři – ostatní aktéři (občanské komise*, organizace města aj.)  

• Předkládání návrhů projektových záměrů Koordinátorovi KKMH (do Zásobníku projektů) 
v souladu s cíli KKMH  

* zastoupené předsedou 

 

 ČINNOST PRACOVNÍ SKUPINY 
Pracovní skupina působí jako iniciační a poradní orgán resortního náměstka. Složení Pracovní skupiny 
by mělo reflektovat jak výkonnou (resortní náměstek apod.), tak i odbornou složku (zástupci 
magistrátu města, příp. organizací založených nebo zřízených městem), aby byla zajištěna kontinuita 
plánu bez ohledu na politickou situaci ve městě. Doporučený je lichý počet členů Pracovní skupiny.  

Navrhované složení členů Pracovní skupiny 

1. Resortní náměstek plnící úkoly vyplývající z činností v oblasti kultury (předseda) 
2. Vedoucí odboru školství a kultury 
3. Vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 
4. Koordinátor KKMH 
5. Zástupce odboru územního rozvoje, oddělení investic 
6. Předseda Komise kulturní a letopisecké 
7. Zástupce kanceláře primátora 
8. Zástupce ekonomického odboru, oddělení majetku 
9. Zástupci příspěvkových organizací města v oblasti kultury 
10. Zástupci soukromých aktérů v oblasti kultury 
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Takto ustanovené Pracovní skupině budou svěřeny klíčové kompetence rozhodování. Jejím úkolem je 
dohled nad realizací a aktualizací KKMH. Pracovní skupina je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina členů. Pracovní skupina se usnáší většinou přítomných členů. Pracovní skupina 
se schází minimálně jednou ročně, zpravidla v červnu (není-li potřeba častějších intervalů jednání). 
Podklady pro jednání Pracovní skupiny připravuje Koordinátor KKMH. 

Dohled nad KKMH provádí Pracovní skupina ve spolupráci s ekonomickým odborem a odborem 
územního rozvoje (oddělení investic), a to z důvodu provázanosti rozpočtu města, investic města  
a jednotlivých aktivit KKMH. 

Více viz Odpovědnostní model implementace KKMH. 

 

 ČINNOSTI KOORDINÁTORA KKMH  
Koordinátor KKMH, tj. pracovník na nově vytvořeném pracovním místě odboru školství a kultury 
Magistrátu města Havířova je v úzké spolupráci s Pracovní skupinou. Koordinátor je výkonnou složkou 
realizace KKMH. 

Mezi jeho činností patří: 

• Spolupráce a komunikace v rámci realizace KKMH (je zajišťována Koordinátorem KKMH ve 
spolupráci s dotčenými odbory a aktéry působícími v území) 

• Metodická pomoc ostatním odborům a aktérům při přípravě návrhů a realizaci projektů 

• Shromažďování návrhů projektů do Zásobníku projektů a jejich formální posouzení 

• Příprava podkladů pro jednání Pracovní skupiny a její organizace 

• Monitoring realizace projektů a zpracování Souhrnné zprávy / Závěrečné zprávy o realizaci KKMH 
pro Pracovní skupinu 

• Správa Zásobníku projektů a Akčního plánu 

• Organizace setkání aktérů kultury, ve frekvenci 2 x ročně 

• Monitorování vhodných dotačních titulů (krajské, republikové, EU,… ) 

• Jednání s předsedy občanských komisí 1x ročně 

• Zajištění realizace průzkumů obyvatel  

• Vyhodnocování indikátorů KKMH 

 

 PŘÍPRAVA AKTIVIT/PROJEKTŮ K REALIZACI 
Kapitola popisuje proces přípravy a realizace projektů a aktivit v rámci plnění cílů KKMH. Jednotlivé 
projekty a aktivity jsou dle priority zařazeny do Akčního plánu (prioritní projekty) nebo Zásobníku 
projektů. První Akční plán bude schvalován pro roky 2023 a 2024. 

Akční plán představuje nástroj operativní povahy sloužící k realizaci KKMH a k jednoznačnému vytyčení 
projektů. Akční plán je pružný, pravidelně monitorovaný (každoročně) a měl by reagovat na aktuální 
změny v území a finanční možnosti města. Akční plán je stanovován v souladu s vizí, strategickými cíli, 
pilíři města a jejich specifickými cíli a opatřeními, které určují strategii v hlavních oblastech rozvoje 
a řízení kultury. V rámci monitoringu a výběru projektů/aktivit ze Zásobníků projektů proběhne 
aktualizace Akčního plánu na následující dvouleté období. 
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Schéma 4.1: Fáze procesu přípravy a realizace projektů v rámci implementace KKMH 

 
Zdroj: PROCES, 2022 

 

1. FÁZE NÁVRH AKTIVITY/PROJEKTU 

Návrhy/koncepty projektů, které budou naplňovat cíle KKMH, budou průběžně vznikat zejména 
v rámci činnosti magistrátu (zastupitelstva a rady města, komisí, vedení a odborů magistrátu, 
organizací zřízených nebo založených městem aj.), dále také jako reakce na nabízené dotační tituly 
kraje, státu, EU či jinými způsoby (např. podněty občanů).  

Návrhy projektů bude shromažďovat koordinátor KKMH. Navrhované projekty Akčního plánu by měly 
obsahovat následující informace: 

a) Vazbu na opatření 
b) Název projektu/aktivity 
c) Popis realizace projektu/aktivity 
d) Odpovědný subjekt 
e) Předpokládaný termín realizace (od–do) 
f) Předpokládaná výše finančních prostředků (v Kč) 
g) Předpokládané zdroje financování 
h) Indikátor hodnocení 
i) Poznámka 

 

Obrázek 4.2: Ukázka zpracování návrhu aktivity/projektu (modelový příklad) 

Opatření B3.1 Udržet a dále rozvíjet kvalitu nabídky tradičních kulturně-vzdělávacích 
a společenských akcí pořádaných městem, včetně zavádění 
inovativních/interaktivních prvků 

Název projektu/aktivity Naučná hornická stezka 

Popis realizace 
projektu/aktivity 

Naučně-historická havířovská stezka (nejen pro udržování hornických tradic) 
s infozastávkami, možností řešení úkolů a získání odměn ve Stálé výstavní expozici 
Historie psaná uhlím (Městská knihovna Havířov). 

Odpovědný subjekt Odbor školství a kultury 

Předpokládaný termín 
realizace 

2023–2024 

Předpokládaná výše 
finančních prostředků (v Kč) 

1 000 000 

Předpokládané zdroje 
financování 

Rozpočet SMH 

Indikátor hodnocení 
Nevyplňovat - bude vyplněno 
v rámci vyhodnocení Akčního 
plánu 

splněno / probíhá / nesplněno – odůvodnění 

Poznámka - 

Zdroj: PROCES, 2022 

 

1. Návrh 
aktivity/projektu

2. Posouzení 
návrhu 
aktivity/ 
projektu

3. Výběr 
aktivit/projektů 

do Akčního 
plánu 

4. Realizace 
aktivity/ 
projektu

5. Monitoring 
aktivity/ 
projektu
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Všechny navržené projekty musí přispívat ke stanoveným cílům KKMH, tj. k naplnění strategických cílů 
a specifických cílů pilířů města. Zároveň musí i věcně spadat alespoň do jednoho z opatření. 

Koordinátor vyzve odpovědné subjekty v dostatečném časovém předstihu před přípravou aktualizace 

(nového) Akčního plánu na následující dvouleté období k podávání návrhů projektů a aktivit na 

zařazení do Akčního plánu, příp. k aktualizaci již zařazených projektů v Zásobníku projektů. Budou 

evidovány veškeré projektové záměry, které vzešly z návrhu dříve uvedených aktérů rozvoje 

kulturního života ve městě a byly posouzeny Pracovní skupinou. 

 

Schéma 4.2: Provazba mezi Akčním plánem a Zásobníkem projektů 

Zdroj: PROCES, 2022 

 

2. FÁZE POSOUZENÍ NÁVRHU AKTIVITY/PROJEKTU 

Prvotní formální posouzení návrhů projektů a aktivit provede Koordinátor KKMH, pro případná 
doplnění kontaktuje nositele/předkladatele projektu nebo aktivity. Nositel/předkladatel projektu 
nebo aktivity je osoba zodpovědná za přípravu projektového záměru a jeho následnou realizaci. 

Koordinátor KKMH ověří soulad návrhu projektu s cíli a opatřeními KKMH. V této fázi je nositel projektu 
povinen poskytnout součinnost Koordinátorovi KKMH. V případě souladu je projektový záměr navržen 
k zařazení do Zásobníku aktivit/projektů. Následně bude probíhat hodnocení projektů s ohledem na 
jejich zařazení do Akčního plánu (viz 3. fáze). Projekty navržené pro zařazení do Akčního plánu jsou 
poté předloženy k posouzení Pracovní skupině. Je-li potřeba, vyžádá si tento orgán případné doplnění 
informací od Koordinátora KKMH. Následně Pracovní skupina rozhodne o zařazení projektu do Akčního 
plánu nebo Zásobníku projektů (příp. vyřazení projektu jako nerealizovatelného i do budoucna) a svůj 
návrh předloží kompetentním orgánům města. 

 

3. FÁZE VÝBĚR AKTIVIT/PROJEKTŮ DO AKČNÍHO PLÁNU 

Pracovní skupina předloží upravené návrhy projektů a aktivit Akčního plánu kompetentním orgánům 
města. Za výběr projektů a sestavení návrhu Akčního plánu zodpovídá Pracovní skupina.  

Klíčová kritéria při posuzování, zda bude projekt zařazen do Akčního plánu a vybrán k realizaci:  

a) Dostupnost zdrojů financování, finanční náročnost 
b) Časová priorita 
c) Nositel projektu, který zná cíle, kterých se má aktivitou/realizací projektu dosáhnout, přijímá 

odpovědnost za danou aktivitu/realizaci projektu a její výsledky a zná časový horizont, do 
kterého se má rozvojová aktivita dokončit 

d) Udržitelnost (u investičních projektů, např. provozní náklady, míra ekonomické náročnosti)  

Není-li projekt/aktivita vyhodnocena 
jako prioritní, je zařazena do 

Zásobníku projektů  

Při zajištění vhodných podmínek 
pro realizaci může být projekt/aktivita 
přeřazena ze Zásobníku projektů do Akčního 
plánu 

  ze zásobníku projektů do akčního plánu  

Zásobník projektů (projekty, které nebudou realizovány v nejbližším období, nejsou prioritní, nebo nejsou vhodné 
podmínky pro jejich realizaci – např. chybí finanční zdroje, nejsou vypořádány majetkoprávní poměry apod.) 

Akční plán (prioritní aktivity/projekty, u kterých se předpokládá realizace – musí být zajištěna vazba s rozpočtem/ 
rozpočtovým výhledem města nebo organizací, kterou zřizuje město) 
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Nejvýznamnějším parametrem zařazení projektu do Akčního plánu je dostupnost zdrojů financování 
(např. z rozpočtu města, dotace nebo příslib jiných subjektů, že na jeho realizaci uvolní finance). 
Projekty vybrané k zařazení do Akčního plánu jsou poté předloženy odpovědným subjektům pro 
přípravu rozpočtu na následující období, které je do návrhu svého rozpočtu zapracují a předloží 
k projednání na „rozpočtovém kolečku“. 

Po schválení rozpočtu města na následující rok musí být provedena revize zajištění zdrojů financování 
jednotlivých projektů na následující rok, a pokud na některý z projektů/aktivitu, které se v prvním roce 
dvouletého Akčního plánu měly realizovat, nebyly vyčleněny finanční prostředky, bude realizace 
tohoto projektu/aktivity přesunuta mezi projekty/aktivity, jejichž realizace je plánována ve druhém 
roce Akčního plánu. Pokud některý projekt nebo aktivita z Akčního plánu nebudou mít zajištěné 
finanční zdroje ani ve druhém roce realizace Akčního plánu, vyhodnotí se jejich aktuálnost při 
sestavování AP na další období, a pokud budou stále aktuální, zařadí se do Akčního plánu na další 
dvouleté období. 

4. FÁZE REALIZACE AKTIVITY/PROJEKTU 

Projekt realizuje nositel aktivity/projektu v souladu se schváleným návrhem. Nositelem může být 
odbor magistrátu, organizace založená nebo zřízená městem, na základě žádosti o dotaci veřejný 
i soukromý subjekt, spolek, nezisková organizace apod.  

5. FÁZE MONITORING AKTIVITY/PROJEKTU 

O realizovaném projektu podává nositel projektu zprávu. Zprávy za jednotlivé projekty shromažďuje 
Koordinátor KKMH, který je souhrnně předkládá Pracovní skupině k monitorování realizace celé 
Koncepce kultury města Havířova 2022–2030. Monitoring realizace projektů/aktivit a celé KKMH je 
podkladem k hodnotícímu procesu a základním impulsem pro případnou aktualizaci dokumentu. 
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 MONITORING, HODNOCENÍ A AKTUALIZACE KONCEPCE KULTURY 
MĚSTA 

O nově vzniklém koncepčním dokumentu KKMH je vhodné informovat všechny dotčené subjekty. Pro 
řádné fungování KKMH je důležité nastavení základních pravidel, podle kterých bude tento koncepční 
dokument aktualizován, tzn. nastavit pravidla pro monitorování plnění jeho cílů.  

4.4.1. MONITOROVÁNÍ A EVALUACE KKMH  

Pro úspěšnou implementaci KKMH musí být pečlivě nastaven účinný systém monitoringu a evaluace. 
Tvorba, realizace, monitoring a kontrola plnění KKMH je především v kompetenci Pracovní skupiny při 
KKMH. Tyto procesy organizačně zajišťuje koordinátor KKMH.  

Nastavený systém hodnocení v sobě obsahuje mechanismy průběžné kontroly a vyhodnocení. 
Stěžejním subjektem hodnocení je Pracovní skupina jako iniciační a evaluační (hodnotící) orgán.  

Účelem monitoringu a evaluace je sledování průběhu realizace KKMH a zhodnocení jejího naplňování. 

  

V průběhu realizace KKMH je navrhováno provedení tří typů evaluací: 

1. Hodnocení Akčního plánu 

• Každoročně v průběhu realizace KKMH 

• Předmětem hodnocení bude vyhodnocování naplňování Akčního plánu 

• Výstup: Průběžná monitorovací zpráva Akčního plánu 
2.  Průběžná evaluace realizace KKMH 

• V polovině platnosti (v roce 2026) realizace KKMH by měla být KKMH vyhodnocena jako celek 

• Evaluace představuje zpětnou vazbu, na jejímž základě budou přijímána případná opatření pro 
projektové záměry na další období, příp. pro aktualizaci KKMH za účelem jejího zdokonalení, 
tak aby odpovídala aktuálním potřebám, požadavkům a zdrojům 

• Výstup: Souhrnná zpráva o realizaci KKMH 

3. Ex-post evaluace KKMH 

• Po ukončení období, na které je KKMH zpracována 

• Evaluace zhodnotí celkovou účinnost a efektivnost KKMH (účinnost intervencí, rozsah naplnění 
očekávaných efektů, aj.) 

• Výstup: Závěrečná zpráva o realizaci KKMH 

Stěžejní je vyhodnocení Akčního plánu, které bude probíhat minimálně jednou ročně. Základní 
hodnotící škála pro jednotlivé aktivity/projekty definuje, v jaké fázi se projekt nachází: 

a) Splněno 
b) Probíhá 
c) Nesplněno – odůvodnění 

Níže je uveden seznam monitorovacích indikátorů KKMH, správcem indikátorů zodpovědným za 
získávání hodnot a jeho vyhodnocování bude Koordinátor KKMH. Směr vývoje monitorovacích 
indikátorů je determinován výchozí a cílovou hodnotou, jejíž dosažení je stanoveno horizontem KKMH, 
tj. rokem 2030.
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4.4.2. INDIKÁTORY HODNOCENÍ KKMH 

Tabulka 4.1: Indikátory hodnocení pro strategický cíl A 

Indikátor Měrná jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zdroj Frekvence 

Hodnocení nabídky prostor, prostranství 
pro uspořádání kulturní akce podle občanů 

% spokojených 55,7 % 70 % 
Průzkum 
obyvatel 

2 roky 

PILÍŘ MĚSTA A: KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 

SCA1: Vybudovat potřebnou kulturní infrastrukturu 

Nově vybudovaná kulturní zařízení počet 0 0 MMH 4 roky 

SCA2: Zajistit obnovu a péči o stávající kulturní infrastrukturu 

Objem finančních prostředků poskytnutých 
na údržbu kulturní infrastruktury 

Kč 4 716 882,98 6 000 000 MMH 1 rok 

Zrekonstruovaná kulturní zařízení počet 1 2 MMH 4 roky 

Objem finančních prostředků poskytnutých 
na úpravy, opravy a údržbu v ochranném 
pásmu Sorela 

Kč 680 000 1 000 000 MMH 1 rok 

SCA3: Rozšířit možnosti využití veřejných prostranství pro pořádání kulturních aktivit 

Nově upravená veřejná prostranství pro 
pořádání kulturních akcí 

počet 0 2 MMH 4 roky 

 

 

Tabulka 4.2: Indikátory pro strategický cíl B 

Indikátor Měrná jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zdroj Frekvence 

Hodnocení dostatku možností pro kulturu 
podle občanů  

% spokojených 45,0 % 60 % 
Průzkum 
obyvatel 

2 roky 

Hodnocení nabídky spolků, zájmových 
sdružení a kroužků 

% spokojených 63,2 % 75 % 
Průzkum 
obyvatel 

2 roky 

Hodnocení dostatku možností pro kulturu 
podle občanů ve věku 15–34 let 

% spokojených 32,6 % 50,0 % 
Průzkum 
obyvatel 

2 roky 

Hodnocení kvality kulturních akcí 
pořádaných v Havířově 

% spokojených 67,0 % 75 % 
Průzkum 
obyvatel 

2 roky 

PILÍŘ MĚSTA B: KULTURNÍ AKCE, IDENTITA OBYVATEL A VZDĚLÁVÁNÍ 

SCB1: Podporovat kulturní spolkovou činnost občanů a dostupnost kulturních aktivit pro všechny skupiny obyvatel 

Podpořené spolky v oblasti kultury počet spolků 42 50 MMH 1 rok 

Objem financí na podporu kulturních 
spolků 

Kč 2 617 000 4 000 000 MMH 1 rok 

SCB2: Podporovat kulturní gramotnost mladé generace a uměleckou vzdělanost 

Počet žáků základních uměleckých škol osoba 1 780 1 997 MMH, ZUŠ 1 rok 

SCB3: Podporovat existující a tradiční akce a atraktivity města a rozšiřovat jejich nabídku 

Podpořené kulturní akce počet akcí 27 30 MMH 1 rok 

Projekty propagující tradice města  
(jedná se i o vícedenní projekty) 

počet projektů 22 24 
MMH, MKS, 
MK 

1 rok 
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Tabulka 4.3: Indikátory pro strategický cíl C 

Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zdroj Frekvence 

Přenocování v HUZ (Češi) počet 17 317 20 000 ČSÚ 1 rok 

Přenocování v HUZ (cizinci) počet 3 354 9 000 ČSÚ 1 rok 

Délka přenocování v HUZ (Češi) průměrně dnů 1,6 2,5 ČSÚ 1 rok 

Délka přenocování v HUZ (cizinci) průměrně dnů 2,3 3 ČSÚ 1 rok 

Hodnocení informovanosti o dění 
v havířovské kultuře podle občanů 

% spokojených 70,1 % 80 % 
Průzkum 
obyvatel 

2 roky 

PILÍŘ MĚSTA C: MANAGEMENT KULTURY A BUDOVÁNÍ KULTURNÍ ZNAČKY MĚSTA 

SCC1: Dosáhnout optimálně nastaveného systému řízení kultury vedoucí k efektivnější organizaci kultury, včetně 
systému finanční podpory kulturních aktivit s ohledem na podporu vícezdrojového financování kultury 

Jednání v rámci komunikační platformy pro 
subjekty působící v kultuře 

počet 0 2 MMH 1 rok 

Objem finančních prostředků vyčleněných 
z rozpočtu SMH pro oblast kultury 

Kč 2 617 000 4 000 000 MMH 1 rok 

SCC2: Vytvořit komplexní systém propagace kulturních akcí pro posílení lokální identity občanů s městem 

Akce na podporu komunikační strategie počet akcí 0 1 MMH 1 rok 

Vytvoření jednotného informačního 
a propagačního systému 

1 0 1 MMH 4 roky 

SCC3: Rozvinout image města a vybudovat silnou marketingovou značku kultury v Havířově pro zvýšení turismu ve 
městě 

Aktivity vhodné i pro 
mimoměstské/zahraniční návštěvníky  
(jedná se i o vícedenní aktivity) 

počet 48 55 
MMH, 
MKS, MK 

1 rok 

Akce s partnerskými městy v Havířově počet 2 8 MMH 1 rok 

Akce s partnerskými městy v zahraničí počet 2 8 MMH 1 rok 

Pozn.: HUZ – Hromadná ubytovací zařízení 
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5. PŘÍLOHY 
 SPOKOJENOST S KULTUROU V HAVÍŘOVĚ PODLE OBYVATEL MĚSTA 

HAVÍŘOVA 

Otázky v průzkumu byly záměrně podrobněji zaměřeny na identifikaci důvodů pro nespokojenost 

v jednotlivých oblastech kultury v Havířově. Odpovědi na otevřené otázky níže vykreslují důvody, které 

občané uváděli v případech, že na otázku spokojenosti odpověděli „spíše nespokojen/a“ nebo „velmi 

nespokojen/a“.  

 

5.1.1. HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI S KULTUROU V HAVÍŘOVĚ 

Nejvíce byli občané spokojeni s dostupností služeb knihoven. V této oblasti vyjádřilo nespokojenost 

pouze 4,9 % občanů Havířova, slovní odpověď k nespokojenosti uvedlo 2,6 % respondentů (18 osob). 

Nejčastějším důvodem pro nespokojenost bylo uzavření některé pobočky knihovny.  

Tabulka 5.1: Důvody občanů pro nespokojenost s dostupností služeb knihoven 

Důvod Četnost odpovědi 

Uzavření knihovny Dolní Datyně 7 

Více akcí pro MŠ 2 

Zrušení knihovny v Životicích 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

U hodnocení rozsahu nabídky kin (počet filmů) byla také vysoká spokojenost, podíl nespokojených 

občanů byl 16,8 %, slovní ohodnocení uvedlo 9,0 % (63 osob). Občané uváděli, že by si přáli lepší nabídku 

filmů (26x) a větší výběr filmů (12x). Často popisovali zpoždění premiér filmů o týden či více oproti 

Ostravě (10x), dále popisovali, že promítací časy jsou nevhodně zvolené a že je jich málo za den. Také 

zmiňovali, že filmy, obzvláště premiérové, jsou promítány jen krátce, a tak se na ně nedostanou. Přáli si 

více filmů pro dospělé (v jednom případě upřesněno na psychologickou tématiku), ale také více filmů 

pro děti. V několika případech popisovali, že je promítáno příliš mnoho starších filmů a málo filmů 

nových. Navrhovali také založit nové kino a ponechat kino v provozu i v létě. 

Tabulka 5.2: Důvody občanů pro nespokojenost s rozsahem nabídky kin (počet filmů) 

Důvod Četnost odpovědi 

Lepší nabídka filmů 26 

Větší výběr filmů 12 

Opožděné premiéry filmů 10 

Delší promítání nových filmů (více dní, časů) 8 

Málo promítacích časů, nevhodně zvolený čas 8 

Více opakování filmů 6 

Více filmů pro dospělé 5 

Více filmů pro děti 5 

Staré filmy 5 

Druhé kino 3 

Více nových filmů 3 

Více filmů s titulky 2 

Omezené, nedostatečné 2 

Kino i v létě 2 

Drahé vstupné 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

Doprovodné služby filmových produkcí (občerstvení, šatna, internet apod.), u kterých byl podíl 

nespokojených občanů 17,4 %, slovně popsalo důvody pro svou nespokojenost 10,9 % (69 občanů). 

Doprovodné služby mají dle občanů nedostatky především v nedostatečné nabídce občerstvení (38x) 
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a v nedostatečné kvalitě občerstvení (23x). Popisují také vysokou cenu občerstvení (16x). V menší míře 

jsou zmiňovány nedostatky jako nedostatečná obsluha u občerstvení, neprofesionalita personálu (např. 

u občerstvení, v šatně), dále je zmiňována uzavřená šatna, že nelze platit kartou a že není možné zakoupit 

lístky online.  

Tabulka 5.3: Důvody občanů pro nespokojenost s doprovodnými službami filmových produkcí (občerstvení, 

šatna, internet apod.) 

Důvod Četnost odpovědi 

Nedostatečná nabídka občerstvení 38 

Kvalita občerstvení 23 

Vysoká cena občerstvení 16 

Nedostatečná obsluha u občerstvení 6 

Neprofesionalita personálu 5 

Uzavřená šatna 4 

Nelze platit kartou 2 

Není možnost si koupit lístky online 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

U kvality nabídky kin (výběr filmů) byl podíl nespokojených občanů 14,8 % a celkem 9,6 % (63 občanů) 

popsalo i důvody pro svou nespokojenost. Občany bylo popsáno, že je malá nabídka filmů (21x) a chybí 

filmy pro dospělé (14x). Také je nedostatek filmů pro náročnějšího diváka a premiéry filmů jsou 

opožděné. Nevyhovující jsou časy promítání, doba promítání nových filmů je omezená. Dále byly 

zmíněny vysoké ceny, konání premiér v malém sále, chybějící strukturovaný program a chybějící kratší 

filmy pro malé děti. 

Tabulka 5.4: Důvody občanů pro nespokojenost s kvalitou nabídky kin (výběr filmů) 

Důvod Četnost odpovědi 

Malá nabídka filmů 21 

Více filmů pro dospělé 14 

Nejsou filmy pro náročnější diváky 8 

Opožděné premiéry filmů 8 

Špatné načasování shlédnutí 7 

Časová omezenost prominutí nových filmů 7 

Vysoká cena 3 

Premiéry v malém sále 2 

Není strukturovaný program 2 

Chybí kratší filmy pro dětí 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

Nabídka spolků, zájmových sdružení a kroužků měla v hodnocení nespokojenost 10,9 % a slovně 

důvody pro nespokojenost popsalo 4,7 % (33 občanů), jelikož byla nespokojenými občany hodnocena 

jako slabá, popisovali i nedostatečnou podporu. Chybí aktivity pro dospělé a existující nabídka není 

dostatečně propagována. 

Tabulka 5.5: Důvody občanů pro nespokojenost s nabídkou spolků, zájmových sdružení a kroužků 

Důvod Četnost odpovědi 

Slabá nabídka spolků 8 

Nejsou dostatečně podporovány 7 

Nejsou aktivity pro dospělé 5 

Slabá propagace 5 

Malá nabídka sportovních kroužků pro děti 3 

Nejsou aktivity pro matky s dětmi 3 

Nejsou kroužky pro zdravotně postižené děti 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 
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Více občanů uvádělo důvody nespokojenosti u nabídky hudebních produkcí a koncertů, se kterou je 

nespokojeno 27,3 % občanů a 14,1 % (99 občanů) uvedlo i důvody své nespokojenosti. Až 

57 respondentů považuje stávající nabídku za slabou a dle jejich názoru je realizováno málo koncertů. 

Další časté důvody nespokojenosti jsou nedostatečná podpora ze strany města vč. odmítnutí místních 

skupin, chybějící prostor pro nové kapely, nedostatek hudebních akcí. Všechny odpovědi jsou uvedeny 

v tabulce níže. 

Tabulka 5.6: Důvody občanů pro nespokojenost s nabídkou hudebních produkcí a koncertů 

Důvod Četnost odpovědi 

Slabá nabídka, málo koncertů  57 

Nedostatek podpory ze strany města 11 

Nedostatek hudebních akcí, venkovních koncertů, uliční zábavy 10 

Nedostatek místních kapel 7 

Hudební produkce nejen z oblasti popu a rocku, ale z jiného hudebního směru 7 

Není prostor pro nové kapely 6 

Na scéně mnoho starých kapel 6 

Špatná organizace koncertů a slavností (Havířovské slavnosti) 6 

Vysoké ceny na koncerty 5 

Odmítnutí místních skupin  4 

Nedostatek hudební scény pro věk 30-55 4 

Chybí kvalitní hudební kluby 4 

Chybí kryté koncerty 3 

Nekvalitní koncerty 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

Hodnocena byla i nabídka výstavních síní a výtvarných galerií, se kterou je nespokojeno 15,2 % 

občanů a 4,4 % (31 občanů) uvedlo i důvody své nespokojenosti. Občané popisovali, že jim výstavy 

přijdou nezajímavé a že mají slabou propagaci. Dále chybí moderní umění a interaktivní výstavy a celkově 

je výstav málo. 

Tabulka 5.7: Důvody občanů pro nespokojenost s nabídkou výstavních síní a výtvarných galerií 

Důvod Četnost odpovědi 

Nezajímavé výstavy 8 

Slabá propagace 7 

Chybí moderní umění a interaktivní výstavy 4 

Nespokojenost s nabídkou, je málo výstav 4 

Špatný výběr vystavujících 2 

Nejsou nastavené férové podmínky pro umělce 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

U hodnocení nabídky prostor, prostranství pro uspořádání kulturní akce bylo procento 

nespokojených odpovědí 24,1 % a 10,9 % (76 osob) uvedlo důvody své nespokojenosti. Byly zmiňovány 

překážky v uspořádání koncertu z důvodu vysokých cen za pronájem, administrativní zátěže a nutnosti 

schválení ze strany města. Samotné prostory pro pořádání kulturních akcí jsou dle respondentů malé 

a staré a není jich dostatek. Respondenti také uváděli, že není využit potenciál prostoru kulturních domů.  

Tabulka 5.8: Důvody občanů pro nespokojenost s nabídkou prostor, prostranství pro uspořádání kulturní 

akce 

Důvod Četnost odpovědi 

Překážky v uspořádání koncertu (byrokracie, vysoké ceny za pronájem, schválení vedením města) 23 

Malé a staré prostory, nepohodlí 21 

Nedostatek prostorů 8 

Nevyužití potenciálů kulturních domů a malých prostorů 8 

Umístění Havířovských slavností (Stěžování na hluk) 6 

Špatná organizace akcí 6 

Nevyužití venkovních prostorů 5 

Nepořádek po koncertech 4 
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Důvod Četnost odpovědi 

Nadměrný hluk pro pacienty v nemocnici 4 

Nejsou kluby pro lidi mladší 50 let a puberťáky 3 

Vybavení pro koncert (světlo, zvuk) 3 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

Nabídka vzdělávacích kurzů (jazykových, odborných a jiných) byla negativně hodnocena 10,5 % 

respondentů a 4,8 % (33 osob) slovně uvedlo také důvody svých odpovědí. Nabídka není dle odpovědí 

občanů dostatečně pestrá a kurzů je málo. Opět zmiňují také jejich slabou propagaci. Další odpovědi 

jsou méně časté, např. více kroužků pro dospělé, chybějící technické kroužky pro dospělé a nedostatečná 

profesionalita lektorů. 

Tabulka 5.9: Důvody občanů pro nespokojenost s nabídkou vzdělávacích kurzů (jazykových, odborných 

a jiných) 

Důvod Četnost odpovědi 

Nabídka není pestrá, málo kurzů 15 

Slabá propagace 7 

Více kroužků pro dospělé 2 

Chybí technické kroužky pro dospělé 2 

Profesionalita lektorů 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

S dostupností vstupenek na divadelní představení je nespokojeno 23,0 % občanů, 11,9 % (83 občanů) 

uvedlo důvody pro svou nespokojenost. Velmi často, ve 46 případech, si občané v oblasti dostupnosti 

vstupenek na divadelní představení stěžovali na omezenou dostupnost vstupenek pro veřejnost. Také 

popisovali, že místa vyhrazená pro některé zaměstnance institucí a magistrátu města zůstávají často 

neobsazená. 16 občanů popsalo problém se zakoupením lístků online.  

Tabulka 5.10: Důvody občanů pro nespokojenost s dostupností vstupenek na divadelní představení 

Důvod Četnost odpovědi 

Omezená dostupnost vstupenek pro veřejnost 46 

Obsazenost zaměstnanci z magistrátu města a institucí 21 

Problém se zakoupením si lístků online 16 

Nedostatečné informování 5 

Malý počet pokladen, otvírací doba přes pracovní hodiny 5 

Vysoké ceny 2 

Předražené a nezajímavé představení 2 

Malá četnost událostí 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

Nabídka divadelních představení byla negativně hodnocena 25,6 % obyvatel, celkem 88 občanů 

(12,8 %) popsalo dále důvody tohoto hodnocení. Především psali, že je nabídka příliš malá (40x), 13x 

zmiňovali nedostatečnou podporu mladých místních umělců z Havířova, 10x nedostatečnou nabídku 

představení mimo komedie a nedostatečné množství lístků pro veřejnost. Dále psali, že je málo 

kulturních divadelních akcí, připomínky se týkaly i nedostatečné kvality představení. 

Tabulka 5.11: Důvody občanů pro nespokojenost s nabídkou divadelních představení 

Důvod Četnost odpovědi 

Malá nabídka představení 40 

Nedostatečná podpora mladých místních kreativců z Havířova 13 

Nedostatečná nabídka představení mimo komedie 10 

Nedostatečné množství lístků pro veřejnost 10 

Málo kulturních divadelních akci 8 

Kvalita představení 5 
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Důvod Četnost odpovědi 

Cílení na seniory 4 

Dojíždění ochotnických představení 4 

Radši jezdím mimo Havířov 4 

Chybí zájezdové představení 3 

Nedostatečná propagace interpretů 3 

Pocit, že komerční představení snaží si vydělat peníze bez hodnotného obsahu 2 

Není letní divadelní festival 2 

Zapojení dětí do divadel 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

Nejhůře byla dle součtu spokojených odpovědí občany hodnocena nabídka muzeí. Podíl 

nespokojených odpovědí byl 24,7 %, slovně odpověď doplnilo 11,0 % (76) respondentů. Popisovali, že 

celkově je nabídka výstav, muzeí a akcí malá, chybí interaktivní muzea a výstavy pro rodiny s dětmi. Další 

odpovědi jsou nedostatečná propagace, nezajímavé či stejné expozice a omezená otevírací doba. 

Tabulka 5.12: Důvody občanů pro nespokojenost s nabídkou muzeí 

Důvod Četnost odpovědi 

Malá nabídka výstav, muzeí a akcí 43 

Chybí interaktivní muzea a výstavy pro rodiny s dětmi 11 

Málo se propagují 8 

Nezajímavé, stejné expozice 7 

Zastaralá muzea 4 

Omezená otevírací doba muzea 3 

Nekompetentní autoři a vystavující 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.2 (odpovědi s četností 2 a více) 

5.1.2. HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI S KULTURNÍMI AKCEMI KONANÝMI V HAVÍŘOVĚ 

V rámci otázky A.10: Měl(a) jste možnost navštívit v uplynulých čtyřech letech některou z níže 
uvedených celoměstských akcí konaných v Havířově? Pokud ano, jak jste byl(a) s návštěvou akce 
spokojen(a)?, byla hodnocena návštěvnost a důvody případné nespokojenosti nebo částečné 
nespokojenosti s některou z konaných akcí. 

S akcí Vánoční městečko bylo nespokojeno (odpovědi „velmi nespokojen/a“ a „spíše nespokojen/a“) 

27,4 % občanů, kteří akci navštívili v posledních 4 letech, a 12,2 % (celkem 82) občanů uvedlo také slovně 

důvody pro svou nespokojenost. V těch občané uváděli nejčastěji slabou nabídku stánků a podporu 

prodeje výrobků bez návaznosti na Vánoce.  

Obrázek 5.1: Důvody pro nespokojenost občanů s akcí Vánoční městečko 

Důvod Četnost odpovědi 

Slabá nabídka stánků 19 

Podpora prodeje výrobků bez návaznosti na Vánoce 18 

Špatná organizace programu (nudné) 14 

Brzká zavírací doba 10 

Chybí vánoční atmosféra 8 

Využívání tradičních rukodělných činností 7 

Nefungující stánky i mezi svátky 7 

Není zastoupení místních spolků a skupin 6 

Vysoké ceny pronájmů stánků na náměstí 4 

Výběr sortimentu 4 

Přítomnost kolotoče 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.10 
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S Havířovskými slavnostmi bylo nespokojeno 30,6 % občanů, kteří akci navštívili v posledních 4 letech, 

16,5 % (112 občanů) uvedlo také důvod. Občané uváděli nejčastěji řadu u vstupu, špatnou organizaci 

akce i předprodeje vstupenek. Na základě dotazníkového šetření i realizovaných rozhovorů s obyvateli 

občanům vadí dlouhé neorganizované čekání u vstupu (nutnost čekat na pokladnu, i když je lístek 

zakoupen předem online – návrh na využití QR kódů a terminálů). 

Obrázek 5.2: Důvody pro nespokojenost občanů s akcí Havířovské slavnosti 

Důvod Četnost odpovědi 

Řada u vstupu 46 

Špatná organizace 47 

Špatná organizace předprodeje vstupenek 28 

Slabý výběr stánků s občerstvením 14 

Nedostatek nealko nápojů 14 

Cena vstupu 11 

Nadhodnocená kapacita 9 

Mainstream 8 

Slabý program 7 

Chybí program místních aktivit a hudebníků 4 

Obtěžující hluk 4 

Chybí další doprovodný program 4 

Chybí alternativní scény 2 

Pestřejší výběr interpretů 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.10 

S Velikonočními Svátky jara bylo nespokojeno 29,8 % občanů, kteří akci navštívili v posledních 4 

letech, 9,6 % (65 občanů) uvedlo také důvod. Občané uváděli nejčastěji jako důvod špatné načasování 

akce a chudou nabídku stánků. 

Obrázek 5.3: Důvody pro nespokojenost občanů s akcí Velikonoční Svátky jara 

Důvod Četnost odpovědi 

Špatné načasování akce 14 

Chudá nabídka stánků 11 

Nezajímavý program 8 

Slabá nabídka občerstvení a zboží 7 

Špatná organizace 5 

Dat prostor místním farmářům, rukodělcům a kroužkům 3 

Chybí rukodělné dílny 3 

Možnost koupě velikonočních věci 3 

Doprovodní programy místních spolků 2 

Výzdoba náměstí 2 

Zdroj: PROCES, Dotazník pro obyvatele statutárního města Havířova v rámci přípravy KKMH 2022–2030 (2022), 

otázka A.10 

Den Země 

Se Dnem Země bylo nespokojeno 20,2 % občanů, kteří akci navštívili v posledních 4 letech, 1,8 % 

(12 občanů) uvedlo také důvod. Občané Havířova označují Den Země za akci pro školy, čemuž také 

odpovídá doba jejího konání, dospělí se k tomuto svátku v dopoledních hodinách moc nezapojí. Zároveň 

popisují, že stánky jsou často nezajímavé, např. zaměřené pouze na 1. stupeň školy. Chybí hudba, 

interaktivní prvky. Cílem akce by mělo být předávání poselství a povědomí o tom, jak je zapotřebí 

ekologii chránit, budovat atp. Dobře bylo vnímáno např. sbírání razítek v minulých letech.  
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Hudební koncerty ve Stolárně 

S Hudebními koncerty ve Stolárně bylo nespokojeno 7,7 % občanů, kteří akci navštívili v posledních 

4 letech, 0,7 % (5 občanů) uvedlo také důvod. Občané, kteří na otázku odpověděli, jsou celkově spokojeni 

s hudebními koncerty ve Stolárně, avšak někteří nesouhlasí s nabídkou interpretů. Za další problémy 

považují nevyhovující zázemí a hlučnost akce. 

Miniteatro 

S  Miniteatrem bylo nespokojeno 7,2 % občanů, kteří akci navštívili v posledních 4 letech, 0,6 % 

(4 občané) uvedli také důvod, např. nejsou spokojeni s organizací akce včetně nadhodnocené kapacity 

a nedostatku míst pro sezení Miniteatra. 

Hudební soutěž Líheň 

S Hudební soutěží Líheň bylo nespokojeno 17,6 % občanů, kteří akci navštívili v posledních 4 letech, 

0,7 % (5 občanů) uvedlo také důvod. Místo konání Hudební soutěže Líheň Prostory - klub Centrum je, 

podle názorů obyvatel, akusticky nevyhovující. Vybrané kapely jsou si skoro všechny podobné stylem, 

tzn. pokrývají poptávku jen užší skupiny obyvatel. 

Folklorní (Ne)fest 

S Folklorním (Ne)festem bylo nespokojeno 3,3 % občanů, kteří akci navštívili v posledních 4 letech, 

nebyly uvedeny žádné konkrétní slovní odpovědi. 

MISS RENETA 

Nejméně navštěvovanou akcí je dle průzkumu obyvatel MISS RENETA, s touto akcí bylo nespokojeno 

36,5 % občanů, kteří akci navštívili v posledních 4 letech, 2,4 % (16 občanů) uvedlo také důvod. Část 

občanů města Havířov není spokojena s touto akcí a považují ji za neetickou a zastaralou soutěž, která 

je určena jen úzkému okruhu lidí. Problémem je zakoupení vstupenek na tuto akcí, protože většina lístků 

je již rozdaná mezi partnery města a rodinami účastníků. Mnozí nejsou spokojení s kvalitou programu 

a uvažují, jestli by akce neměla být financovaná pomocí sponzorů a ne z městského rozpočtu. 
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Vážený pane            , 

 

dne 08.12.2022 jsme obdrželi Vaši žádost o projednání stížnosti týkající se požadavku na zrušení 

zón zákazu parkování ve městě.  

 

Umístění dopravního značení na území města Havířova je vždy realizováno po vyhodnocení 

dopravní situace a na základě rozhodnutí silničního správního úřadu a schválení PČR DI Karviná. 

 

Parkování ve městě je upraveno mimo jiné svislým dopravním značením IZ 8a – zóna s dopravním 

omezením – zákaz stání. Smyslem tohoto omezení je zamezit parkování vozidel mimo vyznačená 

parkovací místa tak, aby bylo maximálně sníženo riziko kolizních situací  

při provozu na komunikacích. Může se jednat především o nedodržení průjezdních profilů  

na komunikacích, znepřístupnění požárních nástupních ploch nebo příjezdu ke kontejnerovým 

stanovištím.  

 

Po zhodnocení konkrétní dopravní situace v lokalitě ul. Nedbalova je nutno uvést, že i když 

zaparkovaná vozidla dle Vašeho vyjádření dopravu neblokují, není při stání zachován dle zákona 

volný jízdní pruh alespoň 3 metry pro každý směr jízdy a rovněž není splněna zákonná podmínka 

při zastavení, kdy musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh v šířce 3 metry pro oba směry jízdy.  

 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že Vašemu požadavku bohužel nelze vyhovět, vzhledem 

k tomu, že i po zrušení zóny zákazu stání, by se stále ve Vašem případě jednalo o   porušení obecné 

úpravy zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 

 

Závěrem uvádíme, že je stále prioritou města zajišťovat nová parkovací místa výstavbou dalších 

parkovacích ploch. V letech 2018–2022 bylo vybudováno cca 750 parkovacích míst. Další jsou 

zřizována také úpravou dopravního značení na již stávajících komunikacích. V minulém roce 

úpravou stávajícího dopravního značení bylo takto zajištěno cca 150 nových parkovacích míst  

na území celého města. 

 

S pozdravem 

Ing. Josef Bělica, MBA 

primátor města  
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SEZNAM ZKRATEK 

AP Akční plán 

ČD České dráhy 

IAD Individuální automobilová doprava 

IDS Integrovaný dopravní systém 

MHD Městská hromadná doprava 

MK Místní komunikace 

MMH Magistrát města Havířova 

MSID Moravskoslezské Investice a Development , a.s. 

MSK Moravskoslezský kraj 

OKS Odbor komunálních služeb 

OÚR Odbor územního rozvoje 

PAD Příměstská autobusová doprava 

RPDI Roční průměr denních intenzit 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SLDB Sčítání lidu, domů a bytů 

SMOOK Svazek měst a obcí okresu Karviná 

SUMP Plán udržitelné městské mobility (z anglického Sustainable urban mobility plan) 

SŽ Správa železnice 

TEA Technickoekonomická analýza z roku 2018 (MHD Havířov) 

VHD Veřejná hromadná doprava 

VLD Veřejná linková doprava 

SÚS  Správa a údržba silnice  

ZÁKOS Základní komunikační síť 
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A ÚVODNÍ ČÁST A ODŮVODNĚNÍ 

DŮVODY POŘÍZENÍ 

1.1 Přepracování původní verze studie z roku 2018 

Zadáním statutárního města Havířova je zpracování Plánu udržitelné městské mobility statutárního 

města Havířova pro období 2022-2030 s výhledovým horizontem do roku 2040 (dále „SUMP“ – 

Sustainable Urban Mobility Plan). V rámci aktualizace Plánu udržitelné mobility města Havířova z roku 

2018 jsou kompletně vypořádány připomínky Ministerstva dopravy ke zpracovanému SUMP. Výsledná 

podoba díla je z části převzata z původní studie a z části aktualizovaná a doplněna. 

Dokument je aktualizován k roku 2022, jsou zaktualizovány změny v platnosti pro polovinu roku 2022, 

zejména u kapitol veřejné hromadné dopravy, opatření silniční dopravy, navrhovaných opatření, 

akčního plánu. Některá data z průzkumů a analýz pro analytickou část jsou však ponechána s platností 

pro rok 2018. Pro rok 2022 byly podle specifikace předmětu tohoto díla dopracovány části týkající 

dopravního modelu. 

1.2 Část C: Dopravní model 

Doplněn byl multimodálního modelu dopravy. Modelován je stav k roku 2022 a dále pro návrhový 

horizont 2030 a výhledový horizont 2040. Model byl zkalibrován na základě zaslaných dat od různých 

dopravních organizací města Havířova a MSK (Koordinátor ODIS, 3ČSAD, ČD) a další. (Podrobněji viz 

část C). Tato data jsou zahrnuta pro kalibraci dopravního modelu, ale nejsou nad nimi provedeny nové 

analýzy a interpretace v rámci dalších částí dokumentu (viz specifikace předmětu díla). Další provedené 

průzkumy taktéž sloužili jako podklad a zpřesnění výsledného dopravního modelu. 

1.3 Obecné důvody pořízení studie 

Doprava je jedním z faktorů, který utváří město a zajišťuje jeho životaschopnost. V současnosti doprava 

patří mezi nejrychleji se rozvíjející sektory národního hospodářství. Zároveň je ale také doprava 

největším zdrojem emisí skleníkových plynů. Proto je nezbytné, v souladu s cíli dokumentu „Evropa 

2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“, nalézt řešení, která zmírní 

nežádoucí vlivy dopravy, ale zároveň nebudou mít negativní vliv na ekonomiku a mobilitu obyvatel. 

Havířov v současné době nemá schválený a platný strategický materiál, který by se věnoval dopravě 

jako celku a řešil by mobilitu ve městě komplexně ve vazbě na potřeby obyvatel, návštěvníků města, 

podnikatelské sféry a dalších subjektů, ale i spolupráce se zainteresovanými odbory magistrátu v rámci 

této problematiky. V současné době není nastavena koordinace územního a dopravního plánování 

včetně zapojení dalších aktérů, zabývajících se investiční politikou města, školstvím, sociální oblastí, 

životním prostředím atd. SUMP řeší celkový plánovací rámec pro udržitelný rozvoj dopravního systému 

ve středně a dlouhodobém horizontu, je konzistentní se schváleným územním plánem, vychází z 

relevantních strategických dokumentů a snaží se identifikovat synergická, přiměřená, nákladově 

efektivní a dostupná dopravní řešení, která by vedla ke změně dopravního chování tak, aby se snížil 

počet cestujících individuální automobilovou dopravou a navýšil se počet cestujících udržitelnými 

druhy dopravy, tj. zajistit trvale udržitelný dopravní systém založený na nových principech plánování. 

Plán rovněž řeší zlepšení procesů, ať již komunikačních či schvalovacích mezi jednotlivými 

zainteresovanými odbory s cílem zvýšení kvality fungování organizace. 
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Účelem analytické části Plánu mobility je shromáždění a analýza dostupných informací o stavu 

a možnostech rozvoje všech dopravních subsystémů a tendenci vývoje přepravních vztahů.  

Důležitým bodem je rovněž analýza stavu a možností rozvoje všech vnitroměstských systémů dopravy 

od nemotorové přes statickou po motorovou a hromadnou včetně zásobování i přestupních 

a distribučních center v souvislosti s vývojem počtu obyvatel města, demografickou strukturou 

obyvatelstva, s odhadem denně přítomného obyvatelstva apod. 

Analýza obsahuje vyhodnocení všech dopravních systémů po stránce kapacity, nabídky a poptávky 

a z nich vyplývající disproporce, které je nutné řešit. Zahrnuje vyhodnocení stávající kvality mobility, 

zhodnocení dopravní obslužnosti a dostupnosti, naplnění požadavků obyvatel města Havířova 

v jednotlivých městských částech, včetně vyhodnocení prostupnosti území pro pěší a cyklistickou 

dopravu. Analytická část hodnotí dopravní infrastrukturu po stránce kapacity, rychlosti a technického 

stavu. 

Práce obsahuje multimodální model dopravy, která odpovídá příslušné metodice Ministerstva 

dopravy.   

Projekt vede k uspokojení potřeb mobility lidí a velkých podniků ve městě za účelem zlepšení kvality 

života.  Projekt řeší požadavek Evropské komise, resp. Operačního programu doprava a Integrovaného 

regionálního operačního programu, který vyžaduje u obcí nad 42 tisíc obyvatel od roku 2019 při podání 

žádostí o dotaci doložení souladu se Strategickým rámcem městské mobility nebo SUMP. 
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B ANALYTICKÁ ČÁST 

ÚVOD 
Plán udržitelné městské mobility z r. 2022 je strategickým dokumentem, který má za cíl uspokojit 

potřeb mobility lidí a podniků ve městě a jeho okolí. Vede ke zlepšení života zajištěním udržitelného 

dopravního systému z pohledu ekonomiky, sociálních a environmentálních potřeb minimalizací 

nežádoucích dopadů dopravy na životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. 

Plán udržitelné městské mobility města Havířova přispívá k rozvoji městského dopravního systému, 

který: 

• je dostupný a splňuje základní potřeby všech uživatelů v oblasti mobility, 

• reaguje na různé poptávky občanů a podniků ohledně služeb mobility, 

• doprovází vyvážený rozvoj a lepší integraci různých dopravních módů, 

• splňuje požadavky udržitelnosti rovnováhou mezi potřebami týkajícími se hospodářské 

životaschopnosti, sociální spravedlnosti, zdraví a kvality životního prostředí, 

• optimalizuje účinnost a efektivitu nákladů, 

• lépe využívá městský prostor a stávající dopravní infrastrukturu a služby, 

• zvyšuje přitažlivost městského prostředí, kvalitu života a zlepšuje veřejné zdraví, 

• zlepšuje bezpečnost silničního provozu a jeho zabezpečení, 

• snižuje znečištění ovzduší, hluk, emise skleníkových plynů a spotřebu energie, 

• přispívá ke zlepšení celkové výkonností transevropské dopravní sítě a evropského dopravního 

systému jako celku, 

• přispívá k odstranění bariér a komplexnímu řešení dopravy z hlediska možnosti jejího 

využívání zdravotně znevýhodněnými občany. 

Vypracování SUMP je založeno na integrovaném přístupu (horizontálním i vertikálním) s velkým 

podílem spolupráce, koordinace a konzultací mezi různými úrovněmi veřejné správy a příslušnými 

orgány a dalšími aktéry. Zpracování je založeno na komunikační strategii s veřejností včetně 

projednání. 

Postup zpracování a projednání SUMP je rozdělen na následující fáze: 

• sběr a předání vstupních podkladů 

• vypracování komunikační strategie pro část zpracování SUMP 

• vypracování analytické části 

• projednání analytické části s odbornými skupinami, s příslušnými orgány, 

• prezentace výsledků analytické části veřejnosti, 

• vypracování návrhové části, 

• projednání navržených scénářů s odbornými skupinami, s příslušnými orgány a veřejností, 

• výběr nejvhodnějšího scénáře a vypracování akčního plánu vč. vazby na rozpočet města, 

• vypracování komunikační strategie pro návrhové období SUMP 

• prezentace vybraného scénáře a akčního plánu SUMP 
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2 ŘEŠENÉ A ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 

SUMP není omezen do administrativních hranic města, ale posuzuje skutečné dopravní vztahy v území. 

Řešené území představuje závazný rozsah plánu z pohledu všech jeho fází  

a realizovaných aktivit.   

Bylo stanoveno vymezení plánu nejen v hranicích samotného města Havířov, ale i za jeho hranice tak, 

aby odpovídal skutečným dopravním vztahům v mikroregionu. V rámci této práce je rozlišeno řešené 

území a zájmové území. 

2.1 Řešené území 

Řešené území představuje závazný rozsah z pohledu všech jeho fází a prováděných aktivit plánu. 

V rámci tohoto území je vytvořen matematický dopravní model, proběhl zde sběr dopravních dat a 

byla zpracována problémová analýza. Na tohoto území se také dále vztahuje vize. Do řešeného území 

jsou taktéž umisťovány návrhy opatření. 

Řešené území je kromě hranic města tvořeno následujícími referenčními obcemi, respektive jejich 

administrativními hranicemi. Jde o tyto obce: Havířov, Orlová, Šenov, Horní Suchá, Těrlicko a Horní 

Bludovice. Řešené území je zobrazeno v obrázku níže. 

  1/ Řešené území v rámci multimodálního dopravního modelu Havířova 

 

Zdroj 1: ArcČR 500, v.3.3, OpenStreetMap,org, Microsoft, ESRI, vlastní tvorba 



PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  
 

 

    11 

2.2 Zájmové území 

Zájmové území je vymezeno jako doplněk k vymezení řešeného území. Obce pro zájmové území byly 

vymezeny na základě dat dojížďkových vztahů ze Sčítání lidí, domů a bytů (SLDB) z roku 2011. Obce a 

města spadající do zájmového území představují významné zdroje vnějších cest do a z Havířova, 

nicméně pro svou větší vzdálenost od města již tato města nejsou součástí řešeného území. Zájmové 

území je tvořeno obcemi s největší dojížďkou z Havířova, dále také regionálními centry Ostravou, 

Olomoucí, Brnem a Prahou. 

Dopravní vztahy se sídly v zájmovém území jsou sledovány jako vstupy do multimodálního dopravního 

modelu, a dále jako zájmové směry pro rozvoj individuální automobilové dopravy (IAD) či veřejné 

linkové dopravy (VLD). 

Přehled páteřní dopravní infrastruktury tvořené silniční a železniční sítí v zájmovém území je patrný 

z obrázku níže. 

  2/ Zájmové území v rámci multimodálního modelu Havířova 

Zdroj 2: ArcČR 500, v.3.3, OpenStreetMap,org, Microsoft, ESRI, vlastní tvorba 

 

3 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

3.1 Identifikace klíčových aktérů/stakeholderů 

Tvorba plánu udržitelné městské mobility musí být založena participativním zapojením široké škály 

aktérů v území (tzv. stakeholderů). Při zapojování různých skupin aktérů musí být zvažováno, jaké 
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formy zapojení jsou pro danou skupinu nejvhodnější a jaké skupiny zapojit. Cílem je vytvoření dostatku 

vhodných příležitostí pro všechny dotčené skupiny obyvatel k vyjádření a spolutvorbě plánu mobility. 

Komunikace mezi jednotlivými aktéry je popsána v komunikační strategii. 

3.2 SWOT analýza 

SWOT analýza identifikuje silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. Zatímco silné stránky a 

slabé stránky jsou ovlivnitelné městem, příležitosti a hrozby jsou vesměs externími faktory, kde má 

město omezenou schopnost dění ovlivnit. 

  3/ SWOT analýza dopravy města Havířova 

Silné stránky Slabé stránky 

64 % cest vykonaných udržitelnou dopravou Snižující se počet obyvatel města 

Nízký stupeň automobilizace Omezená nabídka odstavných stání s rezervou 2 % 

Kvalitní systém MHD Neexistence obchvatu města 

Kvalitní systém VLD Čtyřpruhové vedení Hlavní a Dlouhé třídy 

Dostupnost železnice ve stanici Havířov a zastávce 
Havířov střed Nedokončená síť cyklistických stezek 

Rozšiřující se bezpečná síť cyklistické dopravy Velký počet vyjíždějících obyvatel 

Existence pěší zóny Nedostatky v bezbariérovosti zastávek 

P+R u nádraží Havířov Chybějící řešení cyklistů podél II/475 od Tesca 

100 % vozového parku MHD na alternativní paliva Nízký podíl pěších v dělbě přepravní práce 

3 elektrobusy ve vozovém parku MHD Nedokončení napojení Horní Suché cyklistickou sítí 

100 % vozidel MHD nízkopodlažních Chybějící ucelená koncepce parkování ve městě 

Kapacitní skelet pro automobilovou dopravu  

Rekreační oblasti Těrlicko a Žermanice v dojezdové 
vzdálenosti cyklistů  

Nízký počet smrtelných dopravních nehod  

Velký počet zklidněných oblastí zón 30  
a obytných ulic  

Rozsáhlá síť vyhovujících chodníků  

Existence IDS  

Intenzity v zástavbě do 20 tis. vozidel/24 hodin  

Příležitosti Hrozby 

Výstavba obchvatu města a odvedení tranzitu Velký potenciál růstu stupně automobilizace 

Snížení dopravních nehod s chodci Zvyšující se počet dopravních nehod 

Zavedení a podpora sdílení vozidla Zvyšující se intenzita dopravy 

Zvýšení podílu cyklistů na dělbě přepravní práce Zvyšující se automobilizace 
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Přehnané naděje v řešení parkování pomocí IT 

systémů 

 

Zvyšující se nároky na krytí prokazatelné ztráty MHD a 
VLD 

 Zvyšující se nároky uživatelů automobilů na parkování 

Zdroj 3: vlastní tvorba, UDIMO 2018 

4 HODNOCENÍ VSTUPNÍCH DOKUMENTŮ 

Analýza vstupních podkladů je provedena s cílem zajistit návaznost strategie města na nadřazené 

strategie kraje, státu a EU. Dále jsou podrobeny rozboru dřívější strategie města a koncepční 

dokumenty zabývající se sektorem dopravy. Nakonec jsou hodnoceny dokumenty dříve plánovaných 

aktivit a je posouzena jejich aktuálnost a potřebnost. Další podkapitoly pojednávají o tezích dostupných 

dokumentů s vazbou na dopravu města jako takovou, a tedy i na plán mobility. 

4.1 Teoretická základna 

4.1.1 Legislativní a nelegislativní dokumenty EU 

Nová metodika Plánu udržitelné městské mobility SUMP 2.0 

Cílem této metodiky je poskytnout expertům z měst a organizacím věnujícím se dopravnímu plánování 

aplikovatelný návod přizpůsobený na podmínky ve městech ČR, který specifikuje, jak připravit  

a realizovat Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP). 

V dosavadním dopravním plánování měst často chybí systémový přístup, opatření a investice v dopravě 

se tak rozhodují ad-hoc bez řádné analýzy jejich potřebnosti a dopadů, navíc bývá pozornost 

dopravních expertů zaměřena pouze na motorovou dopravu a její infrastrukturu. Rozhodování jsou 

pak činěna v krátkém časovém úseku a bez dlouhodobé vize. Volení zástupci měst a pracovníci 

relevantních odborů navíc čelí tlaku rozdílných, mnohdy protichůdných, požadavků. Tyto problémy v 

dopravním plánování by měl řešit koncepčně právě Plán udržitelné městské mobility. 
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  4/ Dvanáct bodů k plánu udržitelné městské mobility, dle předpokládané časové náročnosti 

 

Zdroj 4: Metodika SUMP 2.0 

Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky z roku 2015 
 

Tato metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu č. TD020164 „Integrace plánování k 

udržitelnosti na městské úrovni“ programu OMEGA Technologické agentury ČR v roce 2015. 

SUMP hledá odpověď na to, jak skloubit zájmy obyvatel řešeného území s bezpečností, parkováním, 

řešením nákladní dopravy, tvorby veřejného prostoru s preferencí veřejné dopravy, chůze a jízdy 

na kole. SUMP chce zjednodušeně nabídnout možnost bezpečného, pohodlného a efektivního 

pohybu lidí i věcí – mobility. 

Plán udržitelné městské mobility můžeme definovat jako strategický dokument určený k 

uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality 

života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace. 

Metodika je obecným návodem, jak samotný SUMP sestavit, upřesňuje jeho obsah, procesy jeho 

přípravy i realizace. Poskytuje i informace k souvisejícím procesům před zpracováním (přípravná 

fáze) a naplňováním: monitorování a evaluace všech aktivit. Celá paleta prací na plánu mobility je 

rozdělena do pěti fází, které na sebe postupně navazují: 
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Příprava. V první fázi je třeba vypracovat plán přípravy SUMPu1, který nastaví organizační a koordinační 

kroky. V této fázi je také vhodné zpracovat předběžnou analýzu a nastavit participaci partnerů 

(koordinační výbor a odborné skupiny, zástupci veřejnosti atd.). 

A. Analýza: V další fázi je nutné poznat, v jakém stavu se nacházíme, protože se k němu budou 

vztahovat návrhy řešení (referenční stav): analýza současné situace, založená na 

multimodální analýze a výhledových trendech v plánování dopravního systému. V této části 

je provedena identifikace hlavních problémů a jejich příčin (slabé stránky a hrozby) i 

potenciál pro řešení (silné stránky a příležitosti). 

B. Návrh: V této fázi se formuluje strategická vize mobility, dále jsou identifikované měřitelné 

strategické a specifické cíle. Následuje identifikace aktivit nutných k dosažení zvolených 

cílů, tj. návrh a výběr opatření k realizaci a určení aktivit v souvisejících sektorech (životní 

prostředí atd.). 

C. Akční plán: Čtvrtá fáze zahrnuje formulaci akčního plánu s harmonogramem aktivit, 

náklady a možnými zdroji financování a přidělením odpovědných partnerů na jeden rok s 

výhledem na 5 let. Nezbytným krokem je příprava monitorovacího a evaluačního plánu 

SUMP. 

D. Realizace a vyhodnocení: Závěrečná fáze je zaměřena především na realizaci a její 

průběžný monitoring a evaluaci včetně vyhodnocování zkušeností s SUMP. 

  5/ Aktivity a kontrolní seznam činností jmenovaný v metodice CDV v.v.i. 

Aktivita Kontrolní seznam aktivity dle metodiky 

AKTIVITA A.1: PŘÍPRAVA NA TVORBU 

SUMP 

Je provedena analýza silných a slabých stránek nebo audit udržitelnosti 

dosavadní dopravní politiky vč. sebehodnocení. 

Je přijato usnesení nebo jiná forma závazku i naplňování zásad 

udržitelnosti. 

Je posouzena legislativa a relevantní dokumenty krajské, národní a 

evropské úrovně ve vztahu k SUMPu a naplňování zásad udržitelnosti, 

případné konfliktní body jsou identifikovány. 

Jsou zmapovány dovednosti současných pracovníků města a naplánováno 

jejich případné rozšíření, nebo pokrytí znalosti externisty 

Proces přípravy SUMPu je schválen, včetně jeho financování. 

 
AKTIVITA A.2: ÚZEMNÍ VYMEZENÍ 

PLÁNU, JEHO ŘÍZENÍ A 

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY 

SUMP je územně vymezen, toto vymezení je schváleno 

samosprávami a předem projednáno s hlavními zainteresovanými 

stranami. 

Je přidělena odpovědnost za přípravu SUMPu v politické i manažerské 

(koordinační) rovině, případně je vytvořen širší plánovací tým. 

Je vytvořen a politiky schválen reálný harmonogram přípravy SUMPu Je 

vytvořen a politiky schválen reálný harmonogram přípravy SUMPu 

 
AKTIVITA A.3: ZAINTERESOVANÉ 

STRANY A JEJICH ZAPOJENÍ 

Je vytvořen seznam zainteresovaných stran. 

Jsou odhaleny případné konfliktní vazby, potenciálně problémové a slabé 

strany. 

Je vytvořena a schválena komunikační strategie. 

AKTIVITA A.4: MEZIOBOROVÁ 

INTEGRACE A SCHVÁLENÍ 

HARMONOGRAMU PŘÍPRAVY 

Jsou identifikovány vazby mezi sektorovými politikami (synergie a střety) a 

posouzeny možnosti jejich integrace. 

Probíhá komunikace mezi všemi příslušnými aktéry o možnostech integrace. 

Jsou naplánovány konkrétní kroky pro zahájení (zefektivnění) integrace. 

Plánovací proces má určeného koordinátora. 

Je navržena strategie řízení rizik a řízení kvality. 

Je vytvořen a politicky schválen plán přípravy SUMPu. 
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AKTIVITA B.0: ÚVODNÍ ANALÝZA  

AKTIVITA B.1: DOPRAVA 

GENEROVANÁ FUNKČNÍMI 

PLOCHAMI V ÚZEMÍ 

 

AKTIVITA B.3: NABÍDKA, POPTÁVKA A 

JEJICH ROVNOVÁHA 

 

AKTIVITA B.4: VEŘEJNÝ PROSTOR  

AKTIVITA B.5: BEZPEČNOST DOPRAVY  

AKTIVITA B.6: DALŠÍ TÉMATA 

SE VZTAHEM K PLÁNOVÁNÍ 

MOBILITY 

 

AKTIVITA B.7: SOUHRNNÁ 

DIAGNOSTIKA – KLÍČOVÉ OTÁZKY A 

VÝZVY 

 

AKTIVITA C.1: VIZE MOBILITY 

Vytvořena pracovní skupina zodpovědná za přípravu vize. 

Vytvořen koncept vize. 

Koncept vize je projednaný, jsou zveřejněny zápisy z projednání. 

Shoda na finální verzi vize. 

Výsledná vize je zveřejněna srozumitelnou a atraktivní formou široké 
veřejnosti. Je vytvořen, zveřejněn a distribuován materiál (leták), který 

srozumitelně popisuje postup tvorby vize a výslednou vizi. 

Aktivní zapojení médií. 

AKTIVITA C.2: STRATEGICKÉ A 

SPECIFICKÉ CÍLE 

Je vytvořen návrh strategických cílů vycházejících z vize. 

Návrh je projednán se zainteresovanými subjekty. 

Finální seznam strategických cílů je schválen. 

Je vytvořen návrh specifických cílů vycházejících ze strategických cílů. 

Je provedena kontrola reálnosti naplnění vyšších i nižších cílů. 

Finální seznam specifických cílů je schválen. 

AKTIVITA C.3: NÁVRH OPATŘENÍ 

Je provedena revize všech možných finančních zdrojů na realizaci opatření. 

Jsou zjištěny informační zdroje, kde je možno získat praktické informace 

o uvažovaných, nebo dosud neznámých opatřeních. 

Poznatky získané odjinud jsou vyhodnoceny. 

Je vytvořen seznam možných opatření. 

Možná opatření jsou     vyhodnocena posouzením nákladů a přínosů. 

Seznam možných opatření je vyhodnocen a na základě posouzení 

synergického efektu je vytvořena skupina vybraných opatření pro každý 

specifický cíl. 

Skupiny vybraných opatření jsou vyhodnoceny posouzením nákladů a přínosů. 

Skupiny vybraných opatření jsou vyhodnoceny s ohledem na propojení 

s územním plánováním a aktivitami v dalších sektorových oblastech. 

Skupiny vybraných opatření jsou schváleny. 

AKTIVITA D.1: SCHVÁLENÍ SUMP V 

PROCESU SEA A ZAPRACOVÁNÍ 

PŘIPOMÍNEK 

 

AKTIVITA D.2: TVORBA AKČNÍHO 

PLÁNU A ROZPOČTU 

Je navržen konečný soubor skupin opatření k realizaci. 

Je vypracován návrh akčního a rozpočtového plánu. 

Návrh je projednán s politiky a klíčovými zainteresovanými stranami. 

AKTIVITA D.3: ZAJIŠTĚNÍ 

MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ 

Jsou vybrány vhodné kvantitativní i kvalitativní indikátory vhodně popisující cíle 

stanovené v SUMP. 

Je dosažena shoda na vhodných nástrojích monitorování a evaluace 

Je odsouhlasen detailní Monitorovací a evaluační plán. 

Je sestavena finální verze SUMP. 
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AKTIVITA D.4: SCHVÁLENÍ PLÁNU 

UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY 

Je dokončeno přezkoumání interní i externí (zainteresovanými stranami). 

Jsou provedeny aktivity v oblasti styku s veřejností a zapojování veřejnosti (v 

souladu s komunikační strategií). 

O schválení SUMP jsou informováni občané a zainteresované strany. 

AKTIVITA E.1: POSTUPNÁ REALIZACE 

PLÁNU 

 

AKTIVITA E.2: MONITORING 

REALIZACE A PRAVIDELNÁ 

AKTUALIZACE STÁVAJÍCÍHO PLÁNU 

 

 Je odsouhlasen pracovní plán řídicích postupů pro realizaci a odpovědnosti 

jednotlivých aktérů. 

Je vytvořen plán zvládání rizik. 

Jsou dohodnuty formáty podávání zpráv. 

Realizace opatření se neustále monitoruje. Dopady se v pravidelných intervalech 

vyhodnocují. 

Je vypracována a zveřejněna hodnotící zpráva 

Jsou určeny nezbytné úpravy realizace opatření. 

Úpravy jsou projednány s dotčenými aktéry. 

Je dokončena aktualizace plánu. 

Je dokončena ex post evaluace plánovacího procesu a realizace opatření. 

Je zdokumentováno získané poučení. 

Jsou určeny nové aktuální výzvy pro oblast městské dopravy a mobility. 

Zdroj 5: Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst ČR z roku 2015 

Předkládaná metodika má sloužit městům z České republiky jako vodítko při zpracovávání plánů 

udržitelné městské mobility. Tyto plány se mají stát od roku 2021 hlavními strategickými 

plánovacími dokumenty měst nad 42 tis. obyvatel v oblasti udržitelné mobility (stav z konce roku 

2015). Metodiku však mohou použít i města menší či aglomerace měst a souměstí. 

 

Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021–2030  

Tato metodika vychází z Koncepce městské a aktivní mobility pro období 2021–2030, a navazuje na 

Metodiku pro přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky z prosince 2015. Koncepce 

městské a aktivní mobility pro období 2021-2030 je jedním z návazných dokumentů dopravní politiky, 

který rozpracovává hlavní zásady dopravní politiky do podmínek samosprávy, představuje principy 

plánování udržitelné městské a aktivní mobility v souladu s návrhy a požadavky na řešení městské 

mobility ze strany Evropské komise a vychází ze zkušeností s první generací plánů udržitelné městské 

mobility (SUMP), které již česká města v předcházejících letech zpracovala. Koncepce má ve své 

podstatě metodický charakter, jejímž cílem je usnadnit jednotlivým městům zpracování a aktualizaci 

plánů udržitelné městské mobility, které patří do jejich samostatné kompetence. Metodika dále 

vychází ze soudobého stavu poznání a reflektuje doporučené postupy Evropské komise Guidelines for 

Developing and Imlementing a Sustainable Urban Mobility Plan, second edition /2019), která 

zdůrazňuje, že proces SUMP 2.0 není jen cyklem dvanácti po sobě následujících kroků prováděných 

postupně jeden po druhém, ukazuje metodu a přístup. Při tvorbě SUMP je nutné přizpůsobit koncept 

místním podmínkám, a přitom zachovat ambicióznost plánu a vyhnout se nevhodným kompromisům. 

Struktura měst a z ní plynoucí životní styl má značný vliv na stav klimatu, energetické efektivnost, 

životního prostředí a v konečném důsledku i zdraví nás všech. 
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Bílá kniha 

Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního 

systému účinně využívající zdroje. 

Dokument představuje novou dopravní politiku EU pro období 2012–2020 s výhledem do roku 2050, 

na kterou navazuje Politika transevropských dopravních sítí (TEN-T). Tyto slouží jako hlavní nástroj EU 

pro rozvoj dopravní infrastruktury pro dálkové přepravní proudy s cílem podpořit jednotný evropský 

trh (legislativně formulován dokument – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 1315/2013/EU. Základním cílem unijní dopravní politiky je vytvořit systém, který podporuje evropský 

hospodářský rozvoj, zvyšuje konkurenceschopnost, nabízí vysoce kvalitní služby mobility, a zároveň 

účinněji využívá zdroje. V praxi je v oblasti dopravy snižovat spotřebu energie, využívat čistou energii, 

budovat moderní infrastrukturu a chytře ji využívat, snižovat její negativní dopad na životní prostředí 

a zásadní přírodní zdroje (vodu, půdu, ekosystémy). Vyšší energetická účinnost, nižší dopady na životní 

prostředí a globální klima mají být dosaženy pomocí následujících procesů: 

• Zavádění alternativních energií ve všech druzích dopravy (čistá energie – elektrická energie, 

vodík, případně CNG a LNG), účinnější motory pro dopravní prostředky. 

• Zajištění větší pravidelnosti provozu (odstranění úzkých hrdel na dopravní infrastruktuře, 

zavádění aplikací telematiky ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu a k optimalizaci 

kapacity dopravní infrastruktury; vede k úspoře vynaložené energie. 

• Větší využívání energeticky účinnějších druhů dopravy, železniční a vodní (kombinace úspor 

energií i využití čisté energie). V této souvislosti je definován celoevropský cíl převést 30 % 

současných výkonů silniční nákladní dopravy s délkou přepravy nad 300 km na železniční nebo 

vodní dopravu. Tento cíl nelze aplikovat na jednotlivé členské státy, ale na EU jako celek. 

4.1.2 Národní dokumenty 

Dopravní politika ČR pro období 2021–2027 s výhledem do roku 2050 

Globálním cílem Dopravní politiky ČR je vytvářet podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní soustavy 

postavené na využití technicko-ekonomicko-technologických vlastností a možností jednotlivých druhů 

dopravy, na principech hospodářské soutěže s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na 

životní prostředí a veřejné zdraví. 

Strategický rámec Česká republika 2030 

Dokument stanovuje priority a cíle pro rozvoj České republiky do roku 2030, které zvýší kvalitu života 

ve všech regionech a nasměřují Česko k udržitelnému rozvoji. Na uplatňování celkové vize se podílejí 

všechny úrovně státní správy, tedy i jednotlivé obce i regiony. Realizované či plánované projekty by 

měly směřovat k naplňování předložených vizí. 

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

Národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje stanovuje hlavní cíle regionálního rozvoje 

v horizontu sedmi let, respektive definuje hlavní cíle regionální politiky státu v období 2021–2027 

s ohledem na podporu dynamického, vyváženého a udržitelného rozvoje území. 

Politika územního rozvoje České republiky 

Politika územního rozvoje stanovuje v rámci celé ČR oblasti a osy dalšího očekávaného rozvoje (viz 

obrázek níže). Dále potom vymezuje rozvojové koridory železniční a silniční dopravy. Kladno se nachází 
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metropolitní oblasti Prahy (OB1), která ekonomickým agregátem dohromady s Prahou zcela dominuje 

v hospodářském významu v rámci celé ČR.  

6/ Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

 

Zdroj 6: Politika územního rozvoje České republiky 

Koncepce veřejné dopravy 2020–2025 s výhledem do roku 2030 

Cílem dokumentu je stanovit základní strategii České republiky v oblasti veřejné dopravy pro další 

období. Hlavním cílem Koncepce veřejné dopravy je vytvářet takové podmínky, aby mohl být systém 

veřejné dopravy v České republice vnímán jako kvalitní alternativa k individuální dopravě. Měl by být 

v souladu s reálnou i latentní poptávkou po přepravě, kvalitou disponibilní infrastruktury a možnostmi 

veřejných rozpočtů, zajištěn stabilní, hierarchický systém rychlé, pravidelné, konkurenceschopné, 

intervalové a přístupné veřejné dopravy, vhodně a systémově kombinující jednotlivé segmenty. 

Hlavní oblasti k řešení ve veřejné dopravě pro aktuální období: 

• Vhodné rozdělení kompetencí ve veřejné dopravě 

• Koncesní model 

• Tarify ve veřejné dopravě a jejich regulace 

• Disponibilita informací o veřejné dopravě 

• Rovné podmínky a příležitosti k dostupnosti ve veřejné dopravě  

• Přizpůsobení vozidel novým potřebám 

Dokument také vyjmenovává hlavní osy a rozmístění hlavních přestupních uzlů v rámci republiky a 

jejich rozvoj do roku 2025. Nakonec vymezuje základní rámec pro spolupráci objednatelů na základní 

dopravní obslužnosti a definuje jednotlivá opatření k naplnění Koncepce veřejné dopravy. 
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Strategie BESIP 2021–2030 

V návaznosti na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 byla zpracována strategie 

pro následující desetileté období. Tato strategie pojmenovává příčiny nehod v současném provozu, 

a vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřujících k zásadnímu snížení 

nehodovosti v silniční dopravě v České republice. Hlavním cílem je snížit do roku 2030 počet 

usmrcených a těžce zraněných na poloviční hodnoty roku 2020. 

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020 

Zabývá se rozvojem cyklistické dopravy na národní úrovni, aby bylo dosaženo srovnatelných podmínek 

v rámci celé republiky. V cyklistice se skrývá velký, dosud neuplatněný potenciál dopravy na kratší 

vzdálenosti, zejména na denní dojíždění. Finanční i prostorové nároky tohoto druhu dopravy jsou velmi 

nízké, a je třeba je rozvíjet. 

Strategie formuluje následující priority a cíle:  

• Zajištění financování cyklistické infrastruktury 

• Zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy 

• Realizace projektu cyklistické akademie 

• Realizace národního produktu Česko jede 

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) 

Akční plán je strategickým sektorovým dokumentem pro oblast využití nejmodernějších detekčních, 

diagnostických, informačních, řídících a zabezpečovacích technologií na bázi inteligentních dopravních 

systémů (ITS), globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a systémů pozorování Země 

s návazností na dispečerské systémy, odpovídající telekomunikační infrastrukturu, systémů krizového 

řízení a opatření pro kritickou infrastrukturu státu. Je zaměřen na všechny druhy dopravy a vymezuje 

rovněž směr výzkumných aktivit v sektoru doprava. 

4.1.3 Krajské strategické dokumenty a dokumenty mikroregionu 

Zásady územního rozvoje (ZÚR) po 5. aktualizaci z roku 2022 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje stanovují priority územního plánování pro dosažení 

vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální soudržnost obyvatel a 

příznivé životní prostředí kraje. Priority uvedené v článcích 2. až 16a. jsou základním východiskem pro 

zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů na úrovni kraje i obcí a 

pro rozhodování o změnách v území. 

 

Priority ZÚR ve vztahu k SUMP Havířov jsou: 

• Dokončení dopravního napojení kraje na nadřazenou silniční a železniční síť mezinárodního a 

republikového významu. 

• Vytvoření podmínek pro rozvoj polycentrické sídelní struktury podporou kooperačních vazeb 

velkých měst a správních center v pásech koncentrovaného osídlení ve východní části kraje v 

prostoru mezi Opavou, Ostravou, Bohumínem, Karvinou, Českým Těšínem a Havířovem. 

• Vytváření územních podmínek pro rozvoj integrované hromadné dopravy. 

• Vytváření územních podmínek pro rozvoj udržitelných druhů dopravy (pěší dopravy a 

cyklodopravy) v návaznosti na: 
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o ostatní dopravní systémy kraje; 

o systém pěších a cyklistických tras přilehlého území ČR, Slovenska a Polska; 

• včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek s využitím vybraných 

místních a účelových komunikací s omezeným podílem motorové dopravy. 

• V souladu s ust. § 187 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ZÚR MSK 

přebírají bez věcné změny ze schválených územních plánů velkých územních celků a jejich 

změn na území Moravskoslezského kraje koridory pro záměry silniční dopravy mezinárodního 

a republikového významu. 

Stavby dle ZÚR, kde je dotčená obec Havířov: 

• D31 – III/47210 – II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy – 

návrh dvoupruh (územní rezerva – rozšíření na čtyřpruh viz D512). Dotčené obce jsou Havířov 

a Horní Suchá. 

• D32 – Životice–Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy. Dotčené 

obce jsou Havířov, Horní Suchá, Albrechtice, Chotěbuz a Český Těšín. 

• D30 – Havířov, západ - III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba silnice I. třídy. 

Upřesněné vymezení koridoru. Koridor vychází z prostoru mezi Dolní a Prostřední Suchou v 

návaznosti na koridor D31. Odsud veden západním směrem do prostoru severovýchodního 

okraje Havířova. Zde plynule navazuje nově vymezený, prodloužený úsek, který prochází 

Havířovem, přechází přes „rondel“ a směřuje do jižního prostoru Šenova, kde se napojuje na 

stávající silnici I/11. Šířka koridoru: 600 m v celém rozsahu vymezení  

• D202 – Havířov, prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy. 

Dotčenou obcí je Havířov. 

• D511 – R67/kapacitní silnice I. třídy úsek I/59 (Petřvald) – I/11 (Prostřední Suchá) nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy. Dotčené obce jsou Petřvald, Orlová a Havířov. 

• D512 – I/11 úsek III/47210-II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově dělené 

silnice I. třídy – po r. 2015. Dotčené obce jsou Havířov a Horní Suchá. 

• D521 – R67/kapacitní silnice I. třídy úsek II/474 (Životice) – Těrlicko, nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice I. třídy. Dotčené obce jsou Těrlicko, Soběšovice, Dolní Domaslavice, 

Havířov 

Stavby dle ZÚR, kde je dotčená obec v rámci řešené území (Orlová, Šenov, Horní Suchá, Horní 

Bludovice, Těrlicko) 

• D16 – II/470 (Orlovská) - I/59 nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy – návrh 

dvoupruh (územní rezerva – rozšíření na čtyřpruh viz D516). Dotčené obce jsou Ostrava, 

Rychvald, Petřvald a Orlová 

• D35 – Těrlicko – Třanovice – Hnojník, nová stavba silnice I. třídy. Dotčené obce jsou 

Třanovice, Těrlicko, Hnojník. Upřesněné vymezení koridoru: Prodloužení koridoru D35 přes 

dálnici D48 (k. ú. Třanovice) a jeho sloučení s koridorem přeložky silnice I/11 v úseku 

Třanovice – Hnojník (D36). Šířka koridoru 600 m v celém rozsahu 

• D199 – I/59 úsek Petřvald (R67) – Karviná (I/67) rozšíření na čtyřpruhovou směrově dělenou 

silnici I. třídy. Dotčené obce jsou Petřvald, Orlová, Karviná 

• D516 – R67/kapacitní silnice I. třídy úsek II/470 (Orlovská) - I/59; dokončení přeložky 

čtyřpruhové směrově dělené silnice I. třídy – po r. 2015. Dotčené obce jsou Ostrava, 

Rychvald, Petřvald a Orlová 
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  7/ Dopravní stavby kolem Havířova po 5. aktualizaci ZÚR MSK 

 

Zdroj 7: ZÚR MSK 

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

Na základě Programu rozvoje kraje byl v období 2002 – 2003 zpracován komplexně pojatý a vyvážený 

základní dokument Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraj. Tvorba 

koncepce dopravy vycházela z tehdejšího funkčního členění území s cílem prosazovat řešení, v němž 

urbanistická struktura a dopravní síť budou společně s požadavky na kvalitní životní prostředí a 

zabezpečení příznivých sociálních podmínek ve vzájemně vyváženém vztahu, aniž by zhoršovaly či 

případně ohrožovaly podmínky života budoucích generací. 

Vzhledem k zastaralosti dokumentu nebyl tento dále zohledněn. 

Plán dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje na období 2022-2028 

Cílem tohoto plánu je formulace základních představ Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“) o 

rozvoji veřejné osobní dopravy v kraji, a to z pohledu kvality dopravy, organizace dopravy, rozvoje 

dopravní infrastruktury včetně zohlednění hlediska ekonomického a tarifního. Plán dopravní 

obslužnosti území MSK (dále jen „Plán“) není zcela závazný (z hlediska budoucího vývoje potřeb 

dopravní obslužnosti území MSK), kdy je jeho praktické naplňování podmíněno vytvořením zejména 

ekonomických, případně i provozních podmínek, a to na základě schválených dílčích projektů a záměrů 

orgány MSK. Plán vychází z analýzy a stavu současného zajišťování přepravních potřeb, ale zároveň 

zohledňuje i střednědobý výhled zejména ve vztahu k plánované výstavbě dopravní infrastruktury.  

Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména: 

a) popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, 

b) předpokládaný rozsah poskytované kompenzace, 
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c) časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv, 

d) harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných 

veřejných služeb v přepravě cestujících. 

Autobusová doprava 

Území Moravskoslezského kraje je obsluhováno 17 mezinárodními, 10 dálkovými a 334 příměstskými 

autobusovými linkami a 203 linkami MHD. Dopravci zajišťující dopravní obslužnost v závazku 

Moravskoslezského kraje: 

• Z-Group bus a.s. zajišťuje dopravní obslužnost v oblastech Jablunkovsko a Třinecko, 

Novojičínsko východ, Opavsko a Vítkovsko. Roční rozsah dopravního výkonu je 10 946 184 

• Transdev Morava s.r.o. zajišťuje dopravní obslužnost v oblastech Bílovecko, Bruntálsko, 

Krnovsko, Novojičínsko-západ a Rýmařovsko. Roční rozsah dopravního výkonu je 9 865 872 

vozokm,  

• ČSAD Havířov a.s. zajišťuje dopravní obslužnost v oblastech Českotěšínsko, Havířovsko I, 

Havířovsko II, Hlučínsko. Roční rozsah dopravního výkonu je 7 941 906 vozokm,  

• ČSAD Karviná a.s. zajišťuje dopravní obslužnost v oblastech Karvinsko a Orlovsko.Roční 

rozsah dopravního výkonu je 4 080 009 vozokm,  

• ČSAD Frýdek-Místek a.s. zajišťuje dopravní obslužnost v oblastech Frýdecko-Místecko a 

Frýdlantsko. Roční rozsah dopravního výkonu je 2 935 639 vozokm. 

Železniční doprava 

Železniční osobní doprava v Moravskoslezském kraji je zajištěna osobními a spěšnými vlaky v 

objednávce MSK (provoz těchto vlaků zajišťují dopravci České dráhy, a.s., GW Train Regio a.s., MBM 

rail s.r.o.), dále rychlíky a dalšími vlaky vyšší kvality (Ex, IC, EC, SC apod.) v objednávce Ministerstva 

dopravy nebo na základě komerční aktivity dopravce (provoz těchto vlaků zajišťují dopravci České 

dráhy, a.s., RegioJet a.s. a LEO Express s.r.o.). Specifickou železniční dopravu představuje provoz 

historických vlaků dopravci Railway Capital a.s. (trať Opava východ – Svobodné Heřmanice), Slezské 

zemské dráhy, o.p.s. (trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha) a MBM rail s.r.o. pro Slezský železniční 

spolek (vlečky PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.), kde je provoz spolufinancován rovněž z veřejných 

rozpočtů, avšak nikoliv formou objednávky závazku veřejných služeb. Délka provozní sítě na území 

kraje činí 601 km. Na území Moravskoslezského kraje se nachází 174 stanic a zastávek 

MHD 

Městská hromadná doprava je provozována ve městech Bruntál, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, 
Karviná, Krnov, Nový Jičín, Opava, Orlová, Ostrava, Studénka a Třinec. 
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  8/ Graf ročních výkonů MHD na území Moravskoslezského kraje 

 
Zdroj 8: Plán dopraví obslužnosti MSK 

Mezi velkými městy a jejich blízkým okolím existují významné přepravní vazby, kde poptávka po těchto 

vazbách vysoce překračuje jiné běžné vazby zajišťované příměstskou dopravou. Jedná se většinou o 

zájmové území města, do kterého jsou z městského území vedeny linky MHD, a to většinou jako 

intervalová doprava. Na provozu těchto linek MHD se kromě jádrového města finančně podílí na svém 

území i obec či menší město, do kterého je linka MHD vedena, resp. i Moravskoslezský kraj. 

IDS 

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezslezského kraje ODIS byl uveden do provozu 23. 11. 1997 a 

postupně do něj byly zapojeny všechny linky MHD, všechny linky příměstské autobusové dopravy a 

železniční dopravy v objednávce Moravskoslezského kraje a další vybrané železniční linky. Je možné 

konstatovat, že v současné době je Integrovaný dopravní systém MSK z hlediska dopravní i tarifní 

integrace v zásadě dokončen. Tento systém dnes čítá cca 500 linek a 14 dopravců. 

Aktuální níže uvedená data jsou zpracována k 30. 6. 2021, v případě celoročního souhrnu se jedná o 

data za rok 2020. Na území MSK zajišťuje dopravní obsluhu: 

• 17 mezinárodních autobusových linek mimo ODIS 

• 10 dálkových (mezikrajských) autobusových linek mimo ODIS 

• 334 příměstských autobusových linek v ODIS 

• 15 turistických autobusových linek mimo ODIS 

• 203 linek MHD v ODIS (s výjimkami viz dále) 

• 26 železničních linek v ODIS 

• dálkové a mezinárodní železniční linky mimo ODIS 

• turistické železniční linky mimo ODIS 

• 4 lanové linky mimo ODIS 

• 1 lodní linka mimo ODIS 
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Koncepce cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje 
 

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na území Moravskoslezského kraje je zpracována na základě 

usnesení rady Moravskoslezského kraje č. 10/566 ze dne 3. května 2005 a vychází z požadavku 

odstranit systémové nedostatky v oblasti přístupu kraje k otázkám cyklistické dopravy – jak 

jej stanovilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 24/979/1 ze dne 10. 

června 2004, kterým schválilo Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje. 

Dokumentace je zastaralá a nebude k ní dále přihlíženo. 

Generel cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná 
 

Dokumentace pochází z roku 2016 a pojednává o koncepci rozvoje cyklistických tras v regionu okresu 

Karviná. 

Z analýzy nehodovosti vyplývá, že Havířov má podprůměrný počet nehod cyklistů na 1000 obyvatel 

oproti jiným obcím mikroregionu. Počet nehod cyklistů v Havířově za roky 2007–2011 je 0,63 nehod 

na 1000 obyv. za 5 let. Za roky 2012–2016 je to 0,86 nehod cyklistů na 1000 obyvatel za 5 let. 

  9/ Návrh staveb cyklistické infrastruktury pro město Havířov 

Číslo 
návrhu 

Název Obec Stav 

19 
Cyklostezka podél silnice I/11 a MK 

Dlouhá třída 
Havířov Záměr 

21 Cyklostezka Žermanice – Havířov 
Havířov, Horní 

Bludovice 
Realizováno 

24 Cyklostezka podél ulice U Nádraží Havířov Realizováno 

29 
Cyklostezka Havířov – Žermanice, část U 

Letního kina 
Havířov Realizováno 

30 Propojení stezek podél silnice I/11 Havířov Záměr 

31 
Základní napojení Havířova od centra 

východně na Horní Suchou 
Havířov Záměr 

Zdroj 9: Návrh cyklistické dopravy v regionu okresu Karviná 

 

Trasa 19: Záměr vybudování cyklostezky v přidruženém prostoru silnice I/11 a MK Dlouhá třída. Stezka 

spojí Sídliště Podlesí s centrem města. Trasa je využívána při dojíždění do práce na kole. 
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  10/ Stávající stav ulice Dlouhá třída neobsahuje prvky vedení cyklistů i přes velkorysý profil ulice, stav 2021 

 

Zdroj 10: Panoráma, mapy.cz 2021 

 

Stavba 30 - Důležité propojení stezek podél silnice I/11 a vlakového nádraží v Havířově. Spolu se 

stavbami 19 a 24 zajišťuje páteřní cyklistickou dopravu Havířova. V současné době nelze řešení provézt, 

do budoucna má však město zájem a bude v otázce vybudování stezky nadále komunikovat 

s vlastníkem komunikace I. třídy – ŘSD. 

  11/ Chybějící propojení stezek podél silnice I/11, stav 2021 

 

Zdroj 11: Panoráma, mapy.cz, 2021 

 

Stavba 31 - Cyklostezka zajišťuje základní napojení Havířova od centra východně na Horní Suchou a 

dále Albrechtice – Karvinou, Český Těšín. Je zde navrhována regionální cyklotrasa. Stavba navazuje na 

stavbu 18 v Horní Suché. Souborem staveb 31, 18 a 27 je zajištěno napojení průmyslové zóny Barbora. 

Dojezdová vzdálenost je 10 km, což je vhodné pro denní dojížďku na kole. 
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  12/ Stávající stav ulice Dělnická neumožňuje bezpečnou jízdu na kole, stav 2021 

 

Zdroj 12: Panoráma, mapy.cz, 2021 

 

Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje 2017-2023 

Strategie Chytřejší kraj (dále také jen Strategie) je střednědobým strategickým plánem 

Moravskoslezského kraje, udávajícím základní směry, ve kterých chce kraj, s pomocí zavádění chytrých 

technologií, dlouhodobě zvyšovat kvalitu života obyvatel ve městech a v obcích Moravskoslezského 

kraje. 

Strategie Chytřejší kraj je plánována na období 2017-2023. Bude realizována primárně formou projektů 

rozpracovaných v akčním plánu v předem definovaných pěti prioritních oblastech – ICT Infrastruktura, 

Doprava, Úspory (především v oblasti energetiky a šetrnějšího využívání zdrojů), Zdravotnictví a 

Debyrokratizace (elektronizace). 

Strategická priorita Doprava 

1) Vybudovat infrastrukturu a inteligentní systémy pro podporu chytré mobility  

2) Zvýšit využívání hromadné dopravy a udržitelných forem dopravy (pěší, cyklo)  

3) Zvýšit podíl elektromobility, vodíkového pohonu v dopravě 

• Chytré parkování – pilotní projekty chytrých parkovišť a navigačních systémů pro řízení a 

organizaci parkování ve vybraných městech. 

• Podpora budování infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola – podpora 

projektů rozšíření sítě nabíjecích stanic pro elektromobilitu (auta, kola, komunální technika) a 

vodíkové pohony (vodíkové čerpací stanice pro vodíková vozidla). Vybavení korporátních 

organizací Moravskoslezského kraje elektrobusy, elektromobily, elektrokoly a vozidly na vodíkový 

pohon. 

• Inteligentní systémy a řízení dopravy – chytré navigační a informační systémy, podpora 

otevřených dat a informací o dopravě, zavedení informačních tabulí a aplikací pro rychlejší a 

komfortnější regionální dopravu. 

• Monitoring a vyhodnocování dopravních toků (dopravní výzkum) – efektivní sběr a 

vyhodnocování dat a informací o přepravní poptávce a výkonech hromadné a individuální 

dopravy. 
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• Wi-Fi v hromadné dopravě – zavedení Wi-Fi ve vozidlech regionální autobusové a železniční 

dopravy za účelem zatraktivnění hromadné dopravy a udržitelné mobility. 

Akční hlukový plán aglomerace Ostrava – aktualizace 2020 

Akční hlukový plán (dále jen „AP“) slouží k systematickému hodnocení a snižování hluku z hlediska 

dlouhodobého průměrného zatížení životního prostředí v souladu s právem Evropského společenství. 

AP vypracované na základě jednotné metodiky umožní jednotný reporting a sumarizaci dat na úrovni 

celé EU. Součástí AP je návrh tichých oblastí v aglomeraci, zajišťující ochranu území nezatížených 

hlukem. 

Konkrétní protihluková opatření, tj. Programy na snížení hluku, jsou vypracovávány pro jednotlivá 

kritická místa stanovená pro jednotlivé zdroje hluku, a to na základě výsledků podrobnější analýzy dané 

oblasti (např. podrobné akustické studie). AP pro určité území jsou tvořeny souhrnem jednotlivých NCP 

(Noise Control Program) řešících protihluková opatření pro jednotlivá kritická místa v daném území. 

4.1.4 Strategické dokumenty města 

Vize města 2020+ 

Vize města 2020+ je strategickým dokumentem města Havířova, který navazuje na projekt „Strategie 

udržitelného rozvoje města Havířova 2012-2020“. 

Návrhová a implementační část studie představuje několik opatření týkajících se dopravy, a to 

v některých opatřeních Prioritních os A a C, nicméně převážně pak v Prioritní ose D: OBLAST DOPRAVA 

A INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Opatření A.2.2.1 Prevence v oblasti dopravy (spolupráce s 

BESIP) a kriminality, veřejný pořádek. 

Poslední Akční plán Vize 2020+ pro rok 2022 až 2023 ve svých prioritních osách A–D představuje soubor 

konkrétních opatření a projektů, které budou realizovány v průběhu let Akčního plánu. Jedná se o 

následující Opatření: 

• Opatření C.1.1.19 Udržení senior dopravy v současném rozsahu a rozšíření její propagace 

(např. v Radničních listech) 

• Opatření D.1.1.1 Projekt upravující telematiku s preferencí MHD, IZS  

• Opatření D.1.1.7 Podpora rozvoje cyklotras a cyklostezek a jejich vzájemné propojení 

• Opatření D.1.4.9 Zatraktivnění a zvýšení využití městské hromadné dopravy 

Vize města 2020+ je otevřeným dokumentem, který je průběžně doplňován a aktualizován tak, aby v 

maximální možné míře přispíval naplňování definovaných cílů a opatření prioritních oblastí rozvoje a 

tím k naplnění strategické vize města.  

Územní plán  

Územní plán, který ve svém plném znění po poslední 5. změně byl schválen v květnu 2022, představuje 

základní dokument rozvoje území města. Jsou vytvořeny předpoklady k zabezpečení udržitelného 

rozvoje správního území města Havířova, tj. vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský 

rozvoj, příznivé životní prostředí a soudržnost společenství obyvatel v území. Koncepce rozvoje území 

města navržená územním plánem vyplývá z historického vývoje katastrálních území tvořících správní 

území města, a z postavení města ve struktuře osídlení.  

Soupis jednotlivých ploch území vztahujících se k dopravě a mobilitě je uveden v ÚP příslušných 

kapitolách o dopravních stavbách. Níže je uveden pro ilustraci výkres doprava: 
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  13/ Územní plán po 5. aktualizaci, výkres doprava 

 

Zdroj 13: Územní plán města Havířova 

Územně analytické podklady ORP Havířov 

Územně analytické podklady, které byly zpracovány v roce 2020, zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj 

území. Jsou podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace (územních plánů a regulačních 

plánů) a pro rozhodování stavebních úřadů.  



PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  
 

 

    30 

  14/ Výkres záměrů ORP Havířov 

 

Zdroj 14: Územní plán města Havířova 

 

Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov na období 2021-2025 

Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov byl zpracovaný na období let 2021–2025 

a bude aktualizován na základě vývoje majících vliv na dopravní obslužnost území statutárního města 

Havířov. 

Cílem plánu dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov je zejména nastínit rozsah a kvalitu 

poskytovaných přepravních služeb v rámci statutárního města Havířov a zformulovat vize statutárního 

města o dalším rozvoji veřejné osobní dopravy ve městě. 

Plán představuje popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, předpokládaný rozsah 

poskytované kompenzace, časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při 

uzavírání těchto smluv. Dále je představen harmonogram a způsob integrace, maximální tarify pro 

cestující a další údaje vztahující se k financování a nákladově efektivnímu zajišťování veřejných služeb 

v přepravě cestujících přímo použitelným předpisem Evropské unie. Závěrem plán představuje 

střednědobý a dlouhodobý výhled dopravní obslužnosti jako podklad pro koncepce rozvoje dopravní 

infrastruktury. V něm studie plánuje celkové zvýšení atraktivity veřejné dopravy bude sledováno 
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zejména prostřednictvím aktualizace organizace veřejné dopravy a preference veřejné dopravy v 

projektu „Chytré a bezpečné křižovatky ve statutárním městě Havířově“. Dále je v plánu vyzdvihnuto 

pro střednědobý a dlouhodobý horizont zvyšování komfortu veřejné dopravy, které bude sledováno 

zejména prostřednictvím modernizace zastávek MHD a rozšíření elektronického informačního 

systému. 

Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

Je koncepční dokumentace zpracovávající segment dopravy zpracovaná DHV v roce 2009. Koncepce 

rozvoje dopravní infrastruktury je základní dokument formulující strategii řízení organizace dopravy v 

rámci rozhodování na území města Havířova ve všech druzích dopravy. 

Dokumentace je zastaralá a nebude k ní dále přihlíženo. Naprostá většina priorit navrhovaných 

koncepcí z roku 2009 je již v roce 2022 realizovaná nebo se s její realizací již dále nepočítá. Podrobnější 

stav realizace priorit k roku 2022 je zobrazen v tabulkách níže.  

  15/ Souhrn priorit koncepce z r. 2009 

Priorita z r. 2009 Stav 2022 

Úpravy na křižovatce silnic I/11 a II/479 Realizováno 

Úpravy na velké okružní křižovatce Realizováno SSZ 

Úpravy na křižovatce silnice II/475 a III/47210 Nerealizováno 

Úpravy průtahu silnice II/475 v oblasti průchodu zastavěným Realizováno částečně 

Okružní křižovatky II/475 se silnicí III/4746 Realizováno 

Přechody SSZ na Hlavní třídě Realizováno částečně 

Úpravy na přechodech Realizováno částečně 

Napojení Šumbarku pro cyklisty Realizováno 

Zdroj 15: SUMP Havířova, UDIMO 2018  

  16/ Kapacitně nevyhovující křižovatky dle koncepce z r. 2009 

Kapacitně nevyhovující křižovatka Stav 2022 

Ostravská I/11 x Ostravská II/479 Přestavěno, doplněno SSZ 

Orlovská x U Skleníků x Požárnická Přestavěno na SSZ 

Těšínská x Na Záguří x Padlých hrdinů Přestavěno na okružní 

Hlavní tř. x Gorkého x Svornosti Přestavěno na SSZ 

Dělnická x Kapitána Jasioka x Fryštátská Přestavěno na okružní křižovatku (provizorní řešení) 

Zdroj 16: SUMP Havířova, UDIMO 2018 

Všechny kapacitně nevyhovující křižovatky z r. 2009 byly přestavěny. 

  17/ Souhrn priorit šetrné dopravy dle koncepce z r. 2009 

Priorita z r. 2009 Stav 2022 

Výstavba cyklistické stezky podél zbytku Hlavní třídy a 
Dlouhé 

Realizováno částečně 

Pěší a cyklistické propojení přes velkou okružní 
křižovatku na Šumbark 

Realizováno úrovňovými přechody 

Úprava v oblasti autobusových zastávek na silnici 
II/475 

Realizováno pouze na Vodní 
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BUS pruhy na Hlavní a Dlouhé třídě Nerealizováno 

Dostavba P+R u žel. stanice Havířov Realizováno 

Dostavba P+R u žel. v Prostřední Suché Nerealizováno 

Vybudování žel. zastávky u nemocnice Realizováno 

Úprava přechodů pro chodce u nemocnice (u KFC) Nerealizováno 

Rekonstrukce hlavních pěších tahů na bezbariérové Realizováno částečně 

Integrace hromadné dopravy Realizováno  

Výstavba infrastruktury pro cyklistickou dopravu Realizováno částečně 

Zdroj 17: SUMP Havířova, UDIMO 2018 

Generel cyklistické dopravy města Havířova 

Je koncepční dokumentace zpracovávající segment cyklistické dopravy zpracovaná DHV v roce 2004. 

Cílem dokumentace je navrhnout kvalitní cyklistické napojení na regionální a dálkovou síť cyklotras, 

zajištění podmínek pro denní cyklistickou dojížďku i rekreaci, navrhnout etapizaci a stanovit finanční 

náročnost realizace a prověřit návaznost veřejné hromadné dopravy a cyklistické dopravy. 

Platnost generelu byla v návrhu stanovena do r. 2015. Aktualizace nebyla provedena. 

  18/ Návrh vedení tras dle generelu z r. 2004 

 

Zdroj 18: Generel cyklistické dopravy města Havířova 
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Městská hromadná doprava Havířov – technicko-ekonomická analýza 2018 

Dokument z 03/2018 zpracovaný p. Návratem se zabývá komplexním hodnocením a návrhem úprav 

VHD ve městě. V rámci dokumentace byly provedeny průzkumy dopravního chování domácností, 

které jsou dále využity v SUMP. Byly provedeny rozbory frekvence cestujících dle dat z odbavovacího 

systému dopravce. Bylo provedeno hodnocení dopravní nabídky. 

Z hodnocení dopravní nabídky dle dokumentu vyplývá, že síť MHD v Havířově má poměrně 

přehledné a optimálně navržené linkové vedení. Linky spojují v pravidelných intervalech (20, 30, 

60 minut) jednotlivé městské čtvrti v souladu s poptávkou cestujících. Jednotlivé spoje jsou v 

průběhu běžného pracovního dne vhodně vytíženy. 

Lze doporučit: 

 

Trasování linek – v současné infrastruktuře je optimální, pokud nedojde ke změně infrastruktury, není 

vhodné systém linek měnit. Pod změnou infrastruktury si lze představit např. úpravu komunikace U 

Skleníků nebo Požárnická. Vhodné by bylo upravit pro provoz minibusových linek např. ulice Na 

Kempách (městská část Bludovice) nebo Na Dolanech (městská část Životice). Tyto změny by byly 

impulsem pro návrh úpravy linek. Možné jsou tak maximálně dílčí úpravy, ověření efektivity linky 414, 

případně její sloučení s jinou linkou z Prostřední Suché. Trasování linek – v současné infrastruktuře je 

optimální, pokud nedojde ke změně infrastruktury, není vhodné systém linek měnit. 

Analýzou jednotlivých linek a spojů byly zjištěna následující problémová témata k řešení: 

 Intervaly mezi spoji – většina linek je navržena v intervalech 15, 30, resp. 60 minut. Tzv. páteřní linky 

401, 404 a 416 mají v určitých časových obdobích během běžného pracovního dne interval 20 minut. 

Lze doporučit úpravu intervalu na 30 minut nebo 15 minut. Interval by bylo možné měnit jak v 

průběhu dne, tak podle sezónního období (prázdniny, letní období, během běžného dne např. večer 

nebo brzo ráno), výsledkem by měla být základní struktura spojů, které by jezdily celoročně (v běžném 

dni i o víkendu) doplňovaná podle vytížení dalšími spoji podle poptávky během dne a sezóny (tím by 

se zkracovaly, resp. vždy dělily intervaly), 

Redukce spojů během běžného dne – v podstatě u všech linek se ukázala jako problematická období 

před 6:00 ráno a po 19:00. Rentabilita těchto spojů, resp. jejich vytížení je malé, naopak náklady na 

jejich provoz (především personální) jsou výrazně větší než během dne. Jedná se především o 

personální náklady (přesčasové hodiny, noční příplatky, navýšení směnnosti apod.). 

 Redukce spojů v přepravních špičkách – dopravce operativně reaguje na zvýšenou poptávku během 

přepravních špiček běžného dne (ráno cca 6:45 až 7:45, odpoledne 13:00 až 16:00) zařazováním 

posilových spojů. Díky podrobnějším údajům o frekvenci cestujících je možné přesnější zařazování 

těchto posilových spojů s jejich významnou úsporou. 

• Dopravní nabídka víkendová je přibližně čtvrtinová vůči běžnému dni v průběhu 

roku (mimo prázdniny), poptávka je však víc než třetinová. Rozsah víkendové nabídky je 

tedy vhodné zachovat, nicméně lze doporučit v některých případech posun časových poloh 

spojů, tak aby spoje jednotlivých linek MHD mohly být na území města Havířova časově lépe 

rozloženy. 



PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  
 

 

    34 

•  Linky 401 a 405 – obě linky mají podobnou trasu, stejný počátek i konec, prakticky stejnou 

jízdní dobu, je tedy možné uvažovat nahradit jejich intervaly (linka 401 20 minut a linka 

405 pak 60 minut) společným intervalem 15 minut. V této souvislosti by mohlo dojít i 

řešení linky 414, která také obsluhuje Prostřední Suchou, ale má už jen tři spoje. 

• Dostupnost významných cílů. 

• Všechny významné cíle na území města (centrum města, železniční stanice a zastávky, 

radnice, nemocnice) jsou v docházkové vzdálenosti do 5 minut, což je plně vyhovující. 

Rovněž linkové vedení je v tomto směru vhodně trasované a zajišťuje dostupnost těchto cílů 

bez přestupu s výjimkou Dolní Datyně. 

• Zapojení MHD Havířov do IDS Moravskoslezského kraje je realizováno pouze 

dlouhodobými časovými jízdenkami. 

 

  19/ Rentabilita všech linek, zdroj: Městská hromadná doprava Havířov – technicko-ekonomická analýza, 2018 

 

Zdroj 19: UDIMO 2018 

Celková rentabilita vytížení sítě se v roce 2018 blížila 30 %, což je relativně dobrá kombinace mezi 

kvalitou nabídky MHD a náklady. 

Projekt „Zefektivnění MHD Havířov“  

V návaznosti na tento dokument „MHD Havířov - technicko-ekonomická analýza“ byl zpracován 

projekt „Zefektivnění Městské hromadné dopravy Havířov“, který byl podkladem k provedení opatření 

v tomto přepravním systému. Bylo představeno několik konkrétních návrhů zefektivnění MHD 

v Havířově. Návrhy zahrnovaly například redukci spojů MHD, zeefektivnění intervalů spojů či 

zjednodušení tarifního systému. Provedeno bylo ekonomické zhodnocení představovaných záměrů a 

posouzeny byly záměry na rozšíření sítě MHD.  

Po uvedení návrhů do praxe byly provedeny dílčí úpravy. 
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Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova 

V roce 2021 až 2022 vznikla strategie města Havířova s novým přírodním podmínkám vyplývajícím z 

měnícího se klimatu. Adaptační strategie posoudila současnou míru zranitelnosti území, představila 

návrh konkrétních opatření vedoucích k omezení zranitelnosti a posílení odolnosti, nastavila na úřadě 

postupy a procesy vedoucí k realizaci jednotlivých opatření a nastartovala realizaci prvních opatření 

včetně stanovení odpovědností a zdrojů financování.  

V oblasti dopravy dokument vyzdvihuje v souvislosti s množstvím CO2 provozování rychlé, efektivní a 

pohodlné městské hromadné dopravy společně se sítí dálkových spojů pokrývajících poptávku po 

každodenním dojíždění. Zároveň je potřeba průběžně modernizovat vozový park a zavádět nové, 

úspornější, technologie. Důležitou vlastností moderního dopravního systému je blízká provázanost 

různých dopravních módů a jejich vzájemné doplňování, jako například formou pohodlných 

přestupních terminálů, P+R nebo K+R parkovišť či uzamykatelných cykloboxů. Zároveň dokument 

vyzdvihuje nutnost zajistit postupný přechod k nízkoemisním a bezemisním vozidlům nejen MHD, ale i 

soukromé dopravy. Zde by město mělo v první řadě zajištění rozvoje infrastruktury, kterou nové formy 

dopravy v čele s elektromobilitou budou vyžadovat. 

 

4.1.5 Ostatní dokumenty města 

 
Pasport místních komunikací 

Je základní evidencí komunikací. Jedná se materiál stanovující zatřídění komunikací do tříd. 

V podkladech je dostupná aktualizace z r. 2017 od firmy GEODATA. Pasport komunikací je použit jako 

podklad zatřídění sítě IAD a stanovení ZÁKOS. 

Plán zimní údržby 

Je základním dokumentem stanovujícím priority v zimní údržbě komunikací.     Údržba zohledňuje 

význam komunikace a provoz VHD a IZS. Plán je samostatně zpracováván pro vozovky a chodníky. 

5 SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU 

5.1 Sociodemografická analýza města 

V této kapitole je analyzován historický a sociodemografický vývoj počtu obyvatel města.  

Historický vývoj 

Území současného statutárního města doznalo v průběhu minulého století velkých změn v oblasti 

populačního růstu. Vznik města s sebou logicky přinesl rapidní nárůst obyvatel, nejčastěji mladých 

rodin s dětmi. V důsledku toho vzrostl mezi lety 1950 a 1970 počet obyvatel na více než šestinásobek 

(z původních necelých 13 tisíc v území na 82 tisíc obyvatel. 

https://www.havirov-city.cz/taxonomy/term/981


PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  
 

 

    36 

  20/ Historický vývoj obyvatel města Havířova 

 

Zdroj 20: SLDB 1900–2021 

Stav a vývoj populace 

Město Havířov mělo k 31. 12. 2021 celkem 69 084 obyvatel, což jej řadí na 12 populačně největší 

město v České republice a 2. v MSK. Strukturu obyvatel tvoří 51,3 % žen a 48,7 % mužů. Průměrné 

stáří žen je 46,7 let. Průměrné stáří mužů je 42,7 let. Průměrné stáří obyvatel je 44,8 let. 

Z tabulky a grafu níže je patrný postupně snižující se počet obyvatel Havířova, a to v průměru za 

posledních 10 let o 1,3 % každý rok. Při pohledu na vývoj procentuálního zastoupení obyvatel ve 

věkových strukturách ukazuje postupně ubývající počet obyvatel ve věkové skupině produktivního věku 

15 až 64 let. Naopak skupina postproduktivního věku (65+) vykazuje v průběhu deseti let postupné 

nárůsty, v průměru zhruba o 0,5 % ročně. 

  21/ Počet obyvatel Havířova ve věkových skupinách, zdroj ČSÚ 2022 

Rok 
Počet 

obyvatel 
celkem 

Muži Ženy 
v tom ve věku (let) 

0-14 15-64 65 a více 

2012 78 503 38 068 40 435 10 700 53 867 13 936 

2013 77 371 37 551 39 820 10 662 52 477 14 232 

2014 76 109 36 947 39 162 10 464 51 095 14 550 

2015 75 049 36 488 38 561 10 361 49 852 14 836 

2016 74 101 36 024 38 077 10 208 48 822 15 071 

2017 73 274 35 617 37 657 10 099 47 899 15 276 

2018 72 382 35 192 37 190 10 015 46 919 15 448 

2019 71 903 34 964 36 939 10 064 46 304 15 579 

2020 71 200 34 646 36 554 9 956 45 628 15 616 

2021 70 165 33 998 36 167 9 892 44 606 15 667 

2022 69 084 33 645 35 439 9 560 43 909 15 615 

Zdroj 21: Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích Moravskoslezského kraje 2011-2021, ČSÚ 2022 
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Populační pyramida 

Podrobnější informace o věkové struktuře obyvatel města Havířova názorně zobrazuje níže uvedená 

populační pyramida s věkovou strukturou rozdělenou po pětiletých věkových skupinách. Datová 

základna pracuje s daty ČSÚ, která jsou aktuální k datu 31.12.2022. 

Věková pyramida blíže ilustruje v porovnání s průměrem Česka nadprůměrně početnou věkovou 

skupinu v starším produktivním věku 50–59 let a skupinu v postproduktivním věku 65+, nejvíce pak 

věkovou skupinu žen ve věku 75–79 a 80–84 let.  Věkovou kategorii 50–84 let tvoří převážně původní 

obyvatelé Havířova z dob jeho masivního růstu v 50. letech, kteří se přistěhovali za prací díky výstavbě 

nových bytových domů v několika vlnách výstavby zbrusu nového města Havířova. Tato tehdejší 

generace lidí v mladém věku s dětmi2 dnes představuje ony nadprůměrně populačně velké skupiny 50-

59 (děti původních přistěhovaných z 50. let) a 75–84 let (původní přistěhovaní z 50. let) 

 
2V roce 1956 mělo obyvatelstvo věkový průměr pouze 33 let a děti tvořily 32 % populace 
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Zdroj 22: Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích Moravskoslezského kraje 2011-2021, ČSÚ 2022 

  22/ Vývoje počtu obyvatel ve věkových skupinách 2012–2022 
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  23/ Populační pyramida města Havířova k 31. 12. 2021 

 

Zdroj 23: Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích Moravskoslezského kraje 2011-2021, ČSÚ 2022 

Velkou výzvou současnosti v kontextu dopravního a strategického plánování ve městě je velký podíl 

věkové skupiny lidí ve věku starších 70 let, ve které mají lidé specifické potřeby mobility ve smyslu 

pravidelnosti dopravní mobility (za lékařem, na nákupy), dostupnosti veřejné dopravy, bezbariérovosti 

apod. 

Dalším problémem je také stárnutí výrazně početně zastoupené věkové kategorie 50–60 let, která do 

budoucna bude vzhledem k prodlužujícímu se dožitému věku vyžadovat i nadále zvýšené potřeby 

nejen v oblasti zdravotnického a sociálního systému ve městě, ale v rámci mobility. Počet nově se 

rodících dětí bude do budoucna spíše klesat, a tím lze předpokládat soustavný pokles obyvatel.  

Proto je pro dopravní plánování ve městě klíčové, vzhledem ke stárnutí populace, primárně i nadále 

nabízet kvalitní a dostupné dopravní spojení veřejnou hromadnou dopravou.  

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých správních obvodech města Havířova  

Vývoj počtu obyvatel v rámci města je zachycen změnou mezi lety 2001 a 2011 ze sčítání SLDB. Na 

obrázku je zjevná nerovnoměrnost v přírůstcích a úbytcích obyvatel. Zatímco největší úbytky jsou 

evidovány na Šumbarku, Dolní Suchá eviduje přírůstky obyvatel. Dále ztrácí Podlesí a méně pak Havířov 

část Město. 
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  24/ Vývoj počtu obyvatel v rámci SO města Havířova mezi lety 2001 a 2011, zdroj SLDB 

 

Zdroj 24: UDIMO, 2018 

Z hlediska navazujícího území je Havířov umístěn mezi krajské město Ostravu s 279 tis. obyvateli a 

Karvinou s 49 tis. obyvateli. Další významné město z hlediska počtu obyvatel je Orlová s 28 tis. 

obyvateli. Počty osob v obcích osídlení je zobrazen na mapě níže. 

Z hlediska vývoje počtu obyvatel větší města významně ztrácejí. Naopak pozit ivní přírůstky 

obyvatel jsou evidovány ve všech menších městech a obcích v okolí Havířova , mimo Albrechtic. 

Celkový přírůstek počtu obyvatel v okolních obcích je 2 569 osob. Samotná Orlová ztratila 5 466 

osob. Z toho lze usoudit, že obyvatelé se přesouvají do oblastí s horší dostupností veřejné 

hromadné dopravy a zároveň s dostatkem parkovacích stání. Tento trend je celorepublikový. 

Jeho možným důsledkem je zvyšující se vnější a tranzitní doprava měst a prodlužování délky cest. 

Počet obyvatel ORP Havířov dlouhodobě klesá. Nárůsty počtu obyvatel okolních obcí jsou dramaticky 

převáženy snižujícím se počtem obyvatel Havířova. Lze předpokládat, že i přes zvyšující se počet 

obyvatel okolních obcí vnější doprava města neroste. 
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  25/ Počet obyvatel Havířova a okolních obcí 

 
Zdroj 25: ArcČR 500, v. 3.3, vlastní tvorba 

  26/ Vývoj počtu obyvatel v Havířově a okolních obcích mezi lety 2001 a 2016, zdroj ČSÚ 

 
Zdroj 26: ArcČR 500 v. 3.3, ČSÚ 2016 
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5.2 Dopravní poptávka (MHD Havířov – TEA 2018) 

Dopravní poptávka, která pro účely SUMP vyjadřuje, jak moc a jakým způsobem se lidé v Havířově 

pohybují, byla převzata z dokumentace Městská hromadná doprava Havířov – technicko-ekonomická 

analýza z března roku 2018 zpracované p. Návratem (dále TEA 2018). V rámci dokumentace byly 

provedeny průzkumy dopravního chování domácností. 

Tyto informace jsou použity pro hodnocení dopravní poptávky v rámci SUMP. 

Celková hybnost byla zjištěna pro 4 skupiny osob – Děti (0-14), Studenti (15-24), Dospělí (25-64) a 

senioři (65+). Celková hybnost obyvatel Havířova je 2,23 cest za osobu a 24 hodin. Obyvatelé Havířova 

vykonají za pracovní den 161 tis. cest autem je vykonáno 58,8 tis. cest, veřejnou hromadnou dopravou 

57,4 tis. cest, na kole 5,9 tis. cest a pěšky 39,3 tis. cest. MHD je vykonáno 37 tis. cest. VLD je vykonáno 

15 tis. cest a vlakem 5 tis cest denně.  

  27/ Specifické hybnosti dle druhů dopravy a skupin obyvatel, zdroj: Městská hromadná doprava Havířov -
technickoekonomická analýza z r. 2018 

Celkový počet cest VHD IAD Kolo Pěšky Celkem 

Děti 0,528 0,440 0,088 0,736 1,792 

Studenti 1,726 0,343 0,097 0,698 2,864 

Dospělí 0,703 1,108 0,092 0,519 2,422 

Senioři 0,774 0,502 0,043 0,409 1,728 

Celkem 0,790 0,810 0,080 0,540 2,230 

Zdroj 27: MHD Havířov - TEA 2018 

 

  28/ Specifické hybnosti dle druhů motorové dopravy a skupin obyvatel, zdroj: Městská hromadná doprava Havířov - technicko 
ekonomická analýza z r. 2018 

Celkový počet cest MHD 
Linkové 

autobusy 
Železnice Automobil Motocykl Celkem 

Děti 0,38 0,10 0,04 0,43 0,01 0,96 

Studenti 1,01 0,52 0,19 0,31 0,03 2,06 

Dospělí 0,44 0,20 0,07 1,09 0,01 1,81 

Senioři 0,58 0,15 0,04 0,50 0,00 1,27 

Celkem 0,52 0,21 0,07 0,80 0,01 1,61 

Zdroj 28: MHD Havířov - TEA 2018 
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Dělba přepravní práce mezi 4 základní mi druhy dopravy je následující: 

  29/ Dělba přepravní práce v roce 2018 

 

Zdroj 29: MHD Havířov – TEA 2018 

 

  30/ Dělba přepravní práce IAD a VHD v roce 2018 

 

Zdroj 30: MHD Havířov – TEA 2018 
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  31/ Dojížďka a vyjížďka do práce a školy dle SLDB 2011 

  
Do zaměstnání Studenti Celkem 

Dojíždějící Vyjíždějící Dojíždějící Vyjíždějící Dojíždějící Vyjíždějící 

V rámci okresu 2718 5915 1625 3532 1093 2383 

Z/do jiných okresů kraje 1453 7618 855 6965 598 653 

Z/do jiných krajů a mimo ČR 80 1889 38 744 42 1145 

Celkem 4 251 15 422 2 518 11 241 1 733 4 181 

Obec    

Orlová 449 782 237 597 212 185 

Ostrava 408 6318 320 5396 88 922 

Karviná 404 1396 265 1196 139 200 

Těrlicko 366 122 237 112 129 10 

Horní Suchá 280 363 183 333 97 30 

Zdroj 31: Zdroj ČSÚ 2011 

 

32/ Dělba přepravní práce do zaměstnání a škol vyjížďky v okrese Karviná, zdroj SLDB 2011 

 okr. Karviná ČR 

Auto (řidič) 40 % 41 % 

Auto (spolujezdec) 10 % 9 % 

VHD 47 % 46 % 

Kolo 1 % 2 % 

Pěšky 2 % 2 % 

Jiný 1 % 1 % 

Celkem 100 % 100 % 

Zdroj 32: ČSÚ, SLDB 2011 

5.3 Automobilizace 

Motorizace i automobilizace v ČR má stoupající tendenci a je jednou z příčin, která ovlivňuje riziko 

vzniku dopravních nehod na silniční síti. Oba ukazatele vypovídají o počtu dopravních prostředků 

registrovaných v dané obci/městě a významně tak ovlivňují hustotu provozu na pozemních 

komunikacích. 

Podle údajů z Centrálního registru vozidel Ministerstva dopravy (do r. 2012 spravovaný Ministerstvem 

vnitra) byl stupeň automobilizace k 30. 6. 2022 ve městě Havířově 362,4 vozidel na 1000 obyvatel. 

K porovnání uvádíme průměrný stupeň automobilizace v ČR. V roce 2022 byl stupeň automobilizace v 

ČR 605 osobních vozidel na 1000 obyvatel. 

Počet registrovaných motocyklů byl ve městě Havířově 32,7 na 1000 obyvatel. K porovnání lze uvézt 

průměrný počet registrovaných motocyklů na 1000 obyvatel v ČR, který je v roce 2022 121,1 motorek 

na 1000 obyvatel. 

Vliv automobilizace se objevuje zejména v potřebě parkovacích stání. Nízký stupeň automobilizace 

mají zejména města na Moravě. Zatímco města ve Středočeském kraji dosahují již dnes stupně 

automobilizace nad 500 vozidel na 1000 obyvatel. Lze tedy předpokládat, že v budoucnu dojde k 

dramatickému nárůstu počtu osobních vozidel ve městě nebo snížení počtu obyvatel. 
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  33/ Porovnání základních charakteristik automobilizace v obci a ORP Havířov 

  Město Havířov ORP Havířov 

  
Dle průzkumu domácností 

(TEA, 2018) 
Dle registru 

vozidel (CRV 2022) 

Dle průzkumu 
parkování (UDIMO, 

2018) 

Dle registru 
vozidel (2022 

Aut na 1000 obyv. 285 362,4 233,6 389,4 

Motocyklů na 1000 
obyv. 

32 32,7   44,9 

Jízdních kol na 1000 
obyv. 

665,8       

Zdroj 33: Centrální registr vozidel (2022), UDIMO 2018 

  34/ Vývoj stupně automobilizace a motorizace ve městě Havířově 

Rok 2016 2018 2022 

Počet obyvatel 74101 72382 69084 

Počet osobních vozidel 26286 27461 25034 

Počet motorek 33485 36578 2261 

Stupeň automobilizace 354,7 379,4 362,4 

Počet motorek na 1000 obyv. 32,6 35,7 32,7 

Zdroj 34: UDIMO 2018, Centrální registr vozidel 2022 

Z vývoje stupně automobilizace lze říci, že počet osobních vozidel ročně stoupl ve městě o 587 vozidel, 

což činí nárůst o 2,2 %. Tento nárůst je v porovnání s celou ČR podprůměrný. Dále lze tvrdit, že 

na zvýšení stupně automobilizace ve městě se podílí zvýšení počtu vozidel ze 2/3 a snížení počtu 

obyvatel se podílí z 1/3.  

35/ Vývoj stupně automobilizace v Česku mezi lety 2000¬2022 

 

Zdroj 35: MD ČR, ročenka dopravy 

Překotný růst automobilizace společně s automobilovým průmyslem v druhé polovině 20. století 

způsobil ve svém důsledku zvyšující se nároky na silniční síť. Zvyšující se objem soukromých 

automobilů, veřejné dopravy a provozování užitkových vozidel v průběhu let odhalil nedostatky 

městských silničních systémů, zejména v centrech měst, kde uliční vzory často přežily ve formě do 
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značné míry nezměněné od devatenáctého století. Silný nárůst vlastnictví a užívání automobilu v druhé 

polovině 20. století ve vyspělém světě byl nejen v Česku, ale i ve světě jen zřídkakdy podchycen 

včasným a dostatečným vylepšováním městských silničních systémů. S mírou rostoucí mírou 

automobilizace přímo souvisí i zvyšující se potřeby mobility. V ČR lze předkládat růst míry 

automobilizace ještě následujících zhruba 10 let, kdy by mělo dojít k saturaci poptávky a stagnaci 

tohoto ukazatele. V optimistických scénářích lze dokonce uvažovat o budoucím mírném poklesu, který 

bude odrážet novou dopravní politiku států EU, které budou klást větší důraz podporu veřejné dopravy 

a obecně vyšší udržitelné dopravy. 

Z těchto důvodů je potřeba se v rámci koncepčního rozvoje dopravy ve městech zaměřovat na 

zvyšování atraktivity volby méně energeticky a prostorově náročných módů dopravy. V Návrhové části 

dokumentu je tento trend zmíněn obecně i konkrétně a promítá se v navrhovaných řešeních či 

úpravách cyklistické, pěší a hromadné dopravy ve městě. 

5.4 Největší zaměstnavatelé 

Dopravní proudy důležité pro část C tohoto dokumentu – dopravní model – generují také významné 

organizace v řešeném území. Jedná se o organizace typu Nemocnice Havířov, ČSAD Havířov, a.s. apod. 

Data jsou využita pro tvorbu matic vozidel osobních i nákladní dopravy a pro prognózu vývoje intenzit 

dopravy v dopravním modelu.  

Seznam největších zaměstnavatelů je uveden v tabulce níže, rozmístění největších zaměstnavatelů je 

zobrazen na mapě níže: 

  36/ Největší zaměstnavatelé v Havířově 

Název  Počet zaměstnanců 

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace 1000–1500 

ČSAD Havířov a.s. 500–999 

Statutární město Havířov 500–900 

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace 250–499 

GASCONTROL, spol. s r.o. 200–249 

SEMAG spol. s r.o. 200–249 

KVOS spol. s r.o. 200–249 

ZŠ a SŠ Havířov - Šumbark 100–199 

Správa Sportovních a Rekreačních zařízení Havířov, p.o. 100–199 

Technické služby Havířov a.s 100–199 

Schenck Process s.r.o. 100–199 

Střední škola technických oborů, Havířov  - Šumbark, p.o. 100–199 

Sociální služby města Havířova 100–199 

TRIAS A SPOL. spol. s.r.o. 100–199 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. 100–199 

Zdroj 36: Registr ekonomických subjektů, 2022 
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  37/ Mapa největších ekonomických subjektů v Havířově podle počtu zaměstnanců 

 

Zdroj 37: Registr ekonomických subjektů, Registr ekonomických subjektů, OPenStreetMap.org, vlastní tvorba, ArcČR 500 v.3.3 

 

6 SILNIČNÍ DOPRAVA 

Pozemní komunikace se ve městě dělí na silnice a místní komunikace. 

Dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy vlastní stát, silnice II. a III. třídy vlastní Moravskoslezský 

kraj. 

Místní komunikace jsou v majetku města a jsou děleny do 4 tříd následovně: 

• místní komunikace I. třídy, kterými jsou zejména rychlostní místní komunikace, podle 

prováděcí vyhlášky též dopravně nejvýznamnější sběrné komunikace ve městech 

• místní komunikace II. třídy, kterými jsou dopravně významná sběrná komunikace s omezením 

přímého připojení sousedních nemovitostí, která spojuje části měst navzájem nebo napojují 

město nebo jeho část na pozemní komunikaci vyšší třídy nebo kategorie 

• místní komunikace III. třídy, kterými jsou obslužná komunikace ve městě nebo jiné obci 

běžně přístupná provozu motorových vozidel a umožňující přímou dopravní obsluhu 

jednotlivých objektů 

• místní komunikace IV. třídy, kterými jsou komunikace nepřístupná provozu silničních 

motorových vozidel nebo na kterých je umožněn smíšený provoz, například samostatné 

chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, 

schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod. 
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6.1 Plánované dopravní stavby 

V městě se nenachází dálnice ani rychlostní silnice nebo jejich průtah. V současnosti je plánována 

přeložka silnice I/11, která vytvoří obchvat kolem města. Plánované uvedení do provozu je dle 

současných informací ŘSD stanoveno v roce 2032. 

38/ Stavba přeložky silnice I/11 Havířov–Třanovice 

 

Zdroj 38: rsd.cz 

Navrhovaná stavba řeší přeložku silnice I/11 do nové stopy s tím, že stavba přinese kromě realizace 

plnohodnotného obchvatu města Havířova a dalších obcí také napojení celého přilehlého regionu 

silnice na dálnici D48 a dále po silnici I/11 (I/68) na Slovensko, s přeshraniční vazbou na slovenské 

dálnice D1 a D3. 
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6.2 Komunikační síť 

Silnice procházející Havířovem jsou znázorněny na obrázku níže. Jedná se o tzv. průjezdní úseky silnic. 

Místní komunikace pojížděné automobilovou dopravou jsou rozděleny na rychlostní, sběrné 

a obslužné. Jejich rozdělení je v kapitole ZÁKOS – Základní komunikační síť. 

39/ Zatřízení a čísla silnic 

 

Zdroj 39: ŘSD 2016 

Základní komunikační skelet automobilové dopravy je dělen na část s převažující dopravní funkcí a na 

část s převažující obslužnou funkcí. Dopravní funkci plní sběrné komunikace. Rychlostní komunikace ve 

městě nejsou zastoupeny. Obslužnou funkci plní vybrané obslužné komunikace v ZÁKOS rozdělené dle 

dovolené rychlosti na 50 a 30 km/h. Tím je určena míra stávajícího zklidnění. 

Rozdělení na rychlostní, sběrné a obslužné komunikace vychází z ČSN 73 6110 a je podkladem pro 

zatřízení místních komunikací do tříd. 
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40/ Základní komunikační síť 

 

Zdroj 40: UDIMO 2018 

Na stanovení základní komunikační sítě navazuje zatřídění komunikací, kdy komunikace třídy B jsou 

dále děleny na silnice a místní komunikace I a II. třídy (viz následující obrázek). 
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41/ Zatřídění komunikací 

 

Zdroj 41: UDIMO 2018 

6.3 Organizace dopravy 

Ve městě je na základní komunikační síti celkem 13 průsečných či stykových křižovatek osazených SSZ 

a 11 křižovatek okružních. Jedna okružní křižovatka je osazena SZZ. Dva přechody pro chodce jsou 

osazeny SZZ. 

Vyznačení zóny 30 a obytné ulice jsou znázorněny ve výkrese Základní komunikační síť IAD a ve výkrese 

Základní síť cyklistických tras. Tyto zóny jsou základem zklidnění dopravy v obytné zástavbě. Spolu s 

nimi se na zklidnění dopravy podílí vhodně vedená síť obslužných ulic v mnoha případech slepých. 

Jednou z posledních změn v organizaci dopravy, která se udála v roce 2022, byla výstavba okružní 

křižovatky v Havířově-Prostřední suché. Dlouhodobě nevyhovující křižovatka ulic Dělnická, Kpt. Jasioka 

a Fryštátská byla vyřešena instalací plastových city bloků, z nichž je okružní křižovatka utvořena. 

V křižovatce došlo také k reorganizaci vodorovného dopravního značení (viz porovnání stavů níže). 
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42/ Původní nevyhovující stav křižovatky ulic Dělnická, Kpt. Jasioka a Fryštátská, stav 2021. 

 

Zdroj 42: Mapy.cz 

43/ Současný stav, 2022 

 

Zdroj 43: Bc. Petr Sobek, OKS Havířov 

Již dříve vznikla podobná okružní křižovatka v roce 2020 u vlakového nádraží (ulice Železničářů), kde 

se taktéž instalovaly skládací city-bloky ve tvaru kruhu. Stav v roce 2011 a současná podoba jsou 

zobrazeny na obrázcích níže. 
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44/ Původní nevyhovující stav křižovatky u vlakového nádraží, stav 2011 

 

Zdroj 44: mapy.cz, Panorama, 2021 

45/ Okružní křižovatka u vlakového nádraží z roku 2020 

 

Zdroj 45: Bc. Petr Sobek, OKS Havířov 

6.3.1 Světelné signalizační značení 

Ve městě je na celkem 14 křižovatkách řízena doprava pomocí světelného signalizačního značení. Jejich 

seznam je uveden v tabulce níže: 

46/ Seznam SSZ ve městě Havířově 

Název světelné křižovatky 

SSZ Podloubí – křížení ulic Hlavní třídy x Na Nábřeží x U Stromovky 

SSZ Svornosti – křížení ulic Hlavní třída x Svornosti x Gorkého 
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SSZ Elán – křížení ulic Hlavní třída x Dělnická 

SSZ Reneta – křížení ulic Hlavní třída x Dlouhá třídy x Národní třída 

SSZ KB – křížení ulic Dělnická x Mánesova x U Stromovky 

SSZ Telecom – křížení ulic Dělnická x 17. listopadu 

SSZ Savela – křížení ulic 17. listopadu x Studentská x Mánesova 

SSZ Merkur – křížení ulic Dlouhá tř. x Okrajová x Studentská 

SSZ Barum – křížení ulic Těšínská x Okrajová 

Chodecký přechod Těšínská 

SSZ Kaufland – křížení ulic Těšínská x U Stadionu 

SSZ Národní – křížení ulic Národní třída x Na Nábřeží x Těšínská 

Velký kruhový objezd 

SSZ Globus – křížení ulic Dělnická x U Skleníků 

SSZ Orlovská – křížení ulic Orlovská x U Skleníků x Požárnická 

Chodecký přechod Chrpová 

Zdroj 46: Odbor komunálních služeb města Havířova 

V Havířově v současné době probíhá investiční stavba Chytrých a bezpečných křižovatek, která je 

spolufinancována z dotačního titulu ITI ostravské aglomerace „Telematika při IAD II“.  

Důvodem realizace projektu je nevyhovující stav světelně řízených křižovatek ve statutárním městě 

Havířov a zejména špatná koordinace jednotlivých tahů. Průjezd městem je ve špičce zpomalen 

a doprava je velmi nebezpečná pro chodce, kteří nemohou komunikace přejít. Z toho důvodů budou 

některé světelně řízené křižovatky kompletně modernizovány a osazeny systémy pro řízení dopravy, 

čímž také dojde k zvýšení bezpečnosti a plynulosti jízdy vozidel. Kompletní modernizace včetně 

doplnění technologických prvků (C2X, celočervená včetně detekce jednostopých vozidel, vzdálený 

přístup a připojení na dispečink) je zohledněna v projektu. 

Inteligentní dopravní systém má zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy ve městě, s jeho celkovým 

spuštěním se počítá koncem roku 2022. Součástí systému bude i modul hlídání průjezdů křižovatek na 

červenou. Tento systém bude nastaven na všech křižovatkách, které jsou zapojeny do projektu, jedná 

se o tyto křižovatky ulic: 

• Hlavní třída x Na Nábřeží x Stromovka (SSZ Podloubí),  

• Hlavní třída x Gorkého x Svornosti (SSZ Svornosti),  

• Hlavní třída x Dělnická (SSZ Elán),  

• Dělnická x U Stromovky x Mánesova (SSZ Komerční banka), 

• Dlouhá třída x Národní třída (SSZ Reneta),  

• Dlouhá třída x 17. listopadu (SSZ Telecom),  

• 17.listopadu x Studentská x Mánesova (SSZ Savela), 

• Národní třída x 17. listopadu x Na Nábřeží (SSZ Na Nábřeží), 

• Těšínská x U Stadionu (SSZ U Stadionu), 

• Těšínská x Okrajová x Frýdecká (SSZ Barum). 

Mimo tento projekt má modul hlídání průjezdu křižovatek na červenou v nočních hodinách tato 

světelná křižovatka ulic: 

• Dlouhá třída x Studentská x Okrajová (SSZ Merkur),  

Díky projektu bude vyřešen průjezd vozidel městem v nočních hodinách, což pozitivně ovlivní 

dodržování rychlosti ve městě a bezpečný přechod pro chodce (vlivem dovybavení jednotlivých 
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křižovatek celočervenou a detekcí pro jednostopá vozidla). Absence této celočervené na široké hlavní 

komunikaci, která je ve městě, vyvolává v řidičích jedoucích z vedlejších ramen křižovatek mylný dojem, 

že jsou na hlavní komunikaci a nevnímají chodce. Pěší jsou jednou ze zásadních cílových skupin tohoto 

projektu z pohledu zvýšení bezpečnosti dopravy. 

V rámci projektu bude vybudován inteligentní dopravní systém – dispečink, který posune statutární 

město Havířov mezi takzvaná chytrá města nové generace. Dispečink bude dálkově monitorovat 

dopravu, předvídat a řešit mimořádné situace v rámci dopravy (zejména kulturní či společenské akce, 

poskytování informací řidičům dopravního provozu apod.)  

Od projektu se očekává především zajištění větší plynulosti a bezpečnosti provozu ve městě s ohledem 

na upřednostnění městské hromadné dopravy, protože na projekt navazují další projekty města, a to 

je preference vozidel MHD. Celý systém bude také umět komunikovat s auty, která mají zabudované 

chytré palubní počítače.  

6.3.2 Zóny 30 

Na území města Havířova za poslední 4 roky bylo dopravním značením upraveno asi 15 lokalit - 

komunikací a parkovišť na zónu 30. Jedná se převážně o lokality, které prochází celkovou revitalizací 

nebo výstavbou parkovišť (viz kapitola Doprava v klidu).  

Obytná zóna není v současné době realizovaná žádná. 

V roce 2022 se připravuje první „Pěší zóna“. Do budoucna město uvažuje o dalších lokalitách 

v okrajových městských částech, kdy chce zklidnit dopravu, a to právě realizací Zóny 30. Realizace se 

odvíjí od finančních možností. 

6.4 Intenzita dopravy 

Intenzita dopravy je stanovena na základě celostátního sčítání ŘSD, které proběhlo v letech 2010, 2016 

a 2021. Ve sčítání jsou sledovány všechny druhy vozidel. Intenzity dopravy jsou udávány za 24 hodin 

ročních průměrů denních intenzit (RPDI) nebo RPDI běžného pracovního dne. 

  47/ Vývoj intenzit dopravy RPDI celkem/těžká na sledovaných profilech celostátního sčítání dopravy 

Profil Silnice 2010 2016 2021 

7-3193 I/11 21319/2460 25223/2770 26560/2798 

7-3191 I/11 15981/1741 17350/1908 19255/2292 

7-2701 III/4746 12865/811 18313/1289 14604/1015 

7-3192 I/11 14994/1539 17469/1435 18963/1886 

7-3197 I/11 13162/12084 14575/1120 14193/1326 

7-1680 II/475 - 10546/1690 10242/2053 

Zdroj 47: ŘSD ČR 

Na měřených úsecích ve městě Havířov jsou v tabulce níže uvedeny intenzity RPDI (součet všech 

vozidel) a změn mezi měřenými lety. Zatímco mezi roky 2010 a 2016 na měřených profilech v Havířově 

intenzity vzrostly, v meziročním srovnání 2016 a 2022 byly na 3 ze 6 měřených úseků zjištěny poklesy 

intenzit. Hodnoty RPDI v tabulce níže jsou obecně o něco vyšší, neboť RPDI pracovního dne se liší od 

RPDI celkem (viz kategorizace dle Celostátního sčítání ŘSD z roku 2020) 
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  48/ Intenzity RPDI pracovního dne celkem/těžká vozidla, zdroj ŘSD ČR 

Úsek Silnice 
2010 

Součet vozidel / 
těžká vozidla 

2016 
Součet vozidel / 

těžká vozidla 

změna 2010–
2016  

2022 
změna 2016–

2022 

7-3193 I/11 22933/3051 27488 / 3523 +20 % 31125 / 3457 +13 % 

7-1680 II/475 9764/2074 11695 / 9509 +20 % 11466 / 2554 -2 % 

7-3191 I/11 17107/2102 18817 / 2336 +10 % 22567 / 2816 +20 % 

7-2701 III/4746 14044/991 20044 / 1572 +43 % 16047 / 1258 -20 % 

7-3192 I/11 16059/1877 18877 / 1768 +18 % 22199 / 2315  +18 % 

7-3197 I/11 14047/1218 15762 / 1405 +12 % 15221 / 1648 -3 % 

Zdroj 48: ŘSD ČR 

Největší změny v naměřených RPDI byly naměřeny v ulici Dělnická (silnice III/4746), kde mezi lety 2010 

a 2016 došlo k navýšení intenzit o 43 %, při dalším sčítání v roce 2022 pak oproti roku 2016 poklesla 

intenzita RPDI o 20 %. 

6.5 Dopravní měření 

V rámci studie bylo provedeno křižovatkové sčítání intenzity dopravy na předem definovaných 

křižovatkách a jejich ramenech. Zároveň byl proveden směrový průzkum na kordonech města pomocí 

záznamu státních poznávacích značek (SPZ) motorových vozidel. 

6.5.1 Křižovatkové dopravní měření 

Křižovatkové dopravní měření bylo prováděno ve dnech 14.-16.6.2022 na předem definovaných 

křižovatkách dle zadání studie pomocí širokoúhlých kamer Brinno. Hodnoty intenzity dopravy byly 

analyzovány z 8 sčítacích stanovišť, viz obrázek níže. Jednalo se o 4 kruhové křižovatky (sč. stanoviště 

1, 3, 4, 8) a 4 světelně řízené křižovatky (sč. stanoviště 2, 5, 6 a 7).  

 49/ Sčítací stanoviště – křižovatkové dopravní měření 

 

Zdroj 49: SW PTV VISUM, vlastní zpracování 
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U světelně řízených křižovatek byly intenzity vozidel počítány dle jednotlivých proudů na křižovatkách. 

V případě kruhových objezdů byl zjišťován vjezd či výjezd na jednotlivých ramenech. Podrobné 

výsledky jsou Přílohou 1 dopravního modelu. Grafický náhled výsledků s obousměrnými intenzitami 

vozidel je zobrazen na následujícím obrázku. V plné velikosti je výstup součástí Přílohy 1 dopravního 

modelu. 

50/ Náhled výstupu naměřených intenzit na křižovatkách 

 

Zdroj 50: SW PTV Visum, vlastní zpracování 

6.5.2 Směrový průzkum 

Za účelem zjištění směrování dopravních proudů na komunikacích procházejících Havířovem bylo 

provedeno měření pomocí kamer snímajících SPZ vozidel. Měření probíhalo dne 15. 6. 2022 v čase 

00:00-20:00. Bylo nainstalováno celkem 14 kamer na 13 přístupových komunikacích do města dle 

zadání studie. Sčítací stanoviště jsou zobrazena na následujícím obrázku. 

Načtená data z jednotlivých kamer byla setříděna, analyzována a v případě potřeby byly údaje 

opraveny na základě ověření pomocí zachycených fotek z kamery. Kamera pořizuje při průjezdu vozidla 

vždy 2 snímky. Jeden zachycuje situaci s projíždějícím vozidlem, se zaznamenáním data a času průjezdu, 

čísla SPZ, typu vozidla, druhý zobrazuje pouze výřez SPZ vozidla. Výstupními údaji z kamer jsou 

informace vázané na záznam, respektive průjezd vozidla v jednom či druhém směru. Ke každému 

záznamu jsou k dispozici data o průjezdu: SPZ vozidla (jistota rozpoznání SPZ v %), čas průjezdu, směr 

průjezdu, číslo kamery, národnost SPZ, číslo pruhu. V první řadě bylo nutné projít formát a chybovost 

zachycených SPZ. Základními předpoklady pro správnost kódu registrační značky jsou její pravidla 

předepsaná vyhláškou č. 343/2014 Sb. a vyjmutí písmena G, O, Q a W. V případě nálezu chybně 

zaznamenané SPZ (neobsahovala 8 alfanumerických znaků, obsahovala vyjmutá písmena, duplicita, 

záměna písmene s číslicí či nebyla značka rozeznána) byl vyhledán snímek dle zachyceného času a 

provedena oprava registrační značky. Následně došlo k rozdělení záznamů dle směru průjezdu vozidla 

z / do města a jejich párování dle zachycených SPZ. 
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51/ Sčítací stanoviště – směrový dopravní průzkum 

 

Zdroj 51: SW PTV Visum, vlastní zpracování 

Výsledkem těchto úprav byla výchozí matice přepravních vztahů mezi všemi body a nespárované 

hodnoty vjezdů či výjezdů z města. Z výchozí matice byly dále odstraněny cesty, které nebyly možné 

uskutečnit (typicky 2 vjezdy za sebou skrze různé sčítací stanoviště) Zároveň o tyto počty cest byly 

navýšeny uskutečnitelné cesty dle poměrů mezi jednotlivými sčítacími směry tak, aby nedošlo ke 

krácení naměřených hodnot. U nespárovaných hodnot na jednotlivých sčítacích profilech bylo 

uvažováno, že se vyjíždějící či přijíždějící vozidlo z/do města s největší pravděpodobností i zase vrací 

zpět (pouze v případech dlouhodobější pracovní cesty, návštěvy atd. tomu bude jinak). Díky tomu bylo 

možné dopočítat opět dle poměrů mezi jednotlivými sčítacími směry vzájemné vztahy. 

Po výše popsaných úpravách bylo možné zhotovit výslednou matici (viz obr. 52) všech přepravních 

vztahů, jež je Přílohou 2 dopravního modelu a odráží přibližně 87 000 záznamů z kamer a necelých 

54 000 cest mezi dvěma body. Výsledná matice přepravních vztahů je jedním z hlavních podkladů 

vstupujících do dopravního modelu, který je řešen v oddílu C – Multimodální model dopravní poptávky.  

52/ Náhled výsledné matice přepravních vztahů 

 

Zdroj 52: Vlastní zpracování 
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Hodnoty v matici přepravních vztahů lze rozdělit do kategorií – Tranzit skrze město, Dojížďka do města 

a vyjížďka z něj skrze stejný sčítací bod, Vyjížďka z města a dojížďka zpět skrze stejný sčítací bod. Ostatní 

cesty jsou vykonány mimo řešené území a není potřeba se jimi zvlášť více zabývat. 

Tranzit skrze město – jedná se o velmi důležité přepravní cesty, které zachycují externí vztahy 

s městem. Pro účely dopravního modelu nebylo potřeba tranzit skrze město omezovat podmínkou 

časového průjezdu, protože časové období bude řešeno v celodenním režimu a nebude tak mít vliv na 

dobu průjezdu městem. Náhled grafického výstupu tranzitní matice přepravních vztahů zobrazuje 

obrázek níže. V plné velikosti je ho pak možné nalézt v Příloze 3 dopravního modelu – Grafický výstup 

tranzitní matice přepravních vztahů. 

53/ Náhled grafického výstupu tranzitní matice 

 

Zdroj 53: SW PTV Visum, vlastní zpracování 

Dojížďka do města a vyjížďka skrze stejný sčítací bod – typický příklad těchto cest je dojížďka do města 

za zaměstnáním, nákupem či za účelem návštěvy.   

Vyjížďka z města a dojížďka zpět skrze stejný sčítací bod – typický příklad těchto cest obdobný, jako 

v předchozím případě pouze s tím rozdílem, že cíl cesty je mimo město.  
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7 VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA 

Páteř města tvoří městská hromadná doprava (MHD). Ta je doplněna autobusy příměstské a dálkové 

dopravy. Provoz MHD zajišťuje dopravní společnost ČSAD Havířov a.s. Systém je zajištěn 69 autobusy. 

Všechna vozidla jsou nízkopodlažní a na alternativní palivo CNG/případně elektrobusy. Celkem je 

v rámci MHD Havířov provozováno 22 linek číslo 401–421 a linka číslo 434. 

7.1 MHD 

MHD v Havířově tvoří autobusy dopravce ČSAD Havířov. Schéma linek je zobrazeno níže: 

54/ Schéma linek MHD v Havířově k roku 2020 

 

Zdroj 54: Plán dopravní obslužnosti území statutárního města Havířov na období 2021-2025 

Dopravce využívá k zajištění provozu na linkách MHD aktuálně celkem 69 autobusů, z čehož je 100 % 

nízkopodlažních a cca 96 % je poháněno na CNG, zbylých 4 % tvoří bateriové elektrobusy. Podrobnější 

přehled vozového parku dopravce je patrný z tabulky níže. 

55/ Vozový park ČSAD Havířov 

Délka Palivo Nízkopodlažnost Počet vozidel 

18 m CNG 100 % 3 

15 m CNG 100 % 2 

12 m CNG 100 % 53 

12 m Elektrobus 100 % 3 

10,5 m CNG 100 % 2 

minibus CNG 100 % 6 

Celkem 69 

Zdroj 55: ČSAD Havířov, a.s. 



PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  
 

 

    60 

Vozidla jsou vybavena elektronickým informačním systémem vnějším a vnitřním, odbavovacím 

systémem pro hotovostní i bezhotovostní úhradu jízdného (ODISkou a platební kartou Visa nebo 

Mastercard), registraci dlouhodobého časového jízdného. V síti MHD Havířov je na území města 

obsluhováno celkem 90 zastávek, z toho 66 z nich jsou vybaveny přístřešky. 

Všechny linky MHD jsou zařazeny do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje 

ODIS částečně, a to pouze v rámci dlouhodobého časového jízdného. 

V rámci pořízení nového vozidla SOR NSG 18 město společně s dopravcem propaguje nové havířovské 

motto „Město pro život“. Při příležitosti podepsané spolupráce statutárního města Havířov a ČSAD 

Havířov a.s. na dalších 10 let představilo nové barevné schéma MHD právě na novém vozidle. Postupná 

obnova vizuálu vozidel dopravce započne již v letošním roce. 

  56/ Nový SOR NSG 18 s pohonem na CNG v novém modrém nátěru ČSAD Havířov, logem Transdev, logem města a 
havířovským mottem „město pro život“. 

 

Zdroj 56: Robert Hlad, seznam-autobusu.cz 

7.2 Hodnocení MHD 

Síť MHD v Havířově zahrnuje dle TEA z roku 2018 celkem 155 zastávek, (aktuálně 159 zastávek). 

Některé jsou výhradně pro síť MHD v Havířově, část je společná s linkovou autobusovou dopravou. Na 

území města Havířova je celkem 87 zastávek (aktuálně 90 zastávek) v okolních obcích a městech je 68 

zastávek (aktuálně 69 zastávek) 

Největší nástup v běžném pracovním dni je na následujících zastávkách: 

  57/ Počet nastupujících ze dne 05.09.2022 

Zastávka Počet nastupujících  

Havířov,Město,Nám.Republiky 2620 

Havířov,Podlesí,aut.nádr. 2449 

Havířov,Podlesí,Těšínská 1650 

Havířov,Město,radnice 2837 

Havířov,Město,žel.st. 1880 
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Havířov,Město,nemocnice 1416 

Havířov,Podlesí,Nad Terasou 957 

Havířov,Šumbark,bazén 1210 

Zdroj 57: ČSAD Havířov, a.s. 2022 

Více analytických informací lze získat z dokumentu Městská hromadná doprava Havířov – technicko-

ekonomická analýza, 2018. 

Dopravní poptávka je hodnocena počtem přepravených cestujících v běžném pracovním dni za 

posledních 10 let (viz graf níže).  

  58/ Počet přepravených cestujících MHD Havířov za posledních 10 let 

 
Zdroj 58: ČSAD Havířov a.s., 2022 

V dlouhodobém horizontu počet cestujících MHD klesá, což může souviset s ubývajícím počtem 

obyvatel Havířova. Mírný nárůst byl zaznamenán v roce 2018 a 2019, kdy bylo zavedeno MHD zdarma 

pro děti a seniory k 1. září 2018. Nejvyšší pokles byl znamenán v roce 2020 v důsledku omezení 

odbavování a restrikcím vlivem pandemie covid-19, kdy došlo ke snížení celkového objemu dopravy. 

K září roku 2022 lze pozorovat návrat k zhruba 85–90 % přepravených cestujících roku 2019.  

Síť MHD v Havířově má poměrně přehledné a optimálně navržené linkové vedení. Linky spojují v 

pravidelných intervalech (20, 30, 60 minut) jednotlivé městské čtvrti v souladu s poptávkou cestujících. 

Jednotlivé spoje jsou v průběhu běžného pracovního dne vhodně vytíženy. Bližšímu zkoumání je 

vhodné podrobit linky 410 a 406, případně linky 401 a 402, které mají ve vztahu k nabídce nižší 

rentabilitu. 

59/ Přehled výkonů MHD a krytí prokazatelné ztráty 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022 - 

Předpoklad 

Výkon v km 2 546 806 2 548 487 2 561 559 2 554 307 2 555 886 2 395 419 2 572 895 2 608 596 

Úhrada 
prokazatelné 

ztráty v Kč 
57 mil. 57 mil, 6,75 mil. 7,52 mil. 82,2 mil. 91 mil. 96 mil. 117 mil. 

Zdroj 59: Odbor komunálních služeb, Statutární město Havířov 
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Dostupnost zastávek je pro hodnocenou vzdálenost 350 resp. 400 m vyhovující, což je doloženo 

v Příloze 1 Analytické části. 

Hodnocení bezbariérovosti zastávek bylo provedeno v rámci hodnocení pěších tras. Jednotlivé 

zastávky a jejich hodnocení je zobrazeno ve výkresové části v Příloze 5 a 6 Analytické části. 

60/ Hodnocení vybraných zastávek z hlediska bezbariérovosti 

Hodnocení Počet hodnocených zastávek 

Vyhovující 46 

Částečně nevyhovující 76 

Nevyhovující 0 

Zdroj 60: UDIMO 2018 

7.3 Příměstská autobusová doprava 

V květnu roku 2022 proběhl průzkum počtu cestujících na většině zastávek MHD Havířov, který 

zprostředkoval dopravce ČSAD Havířov. Níže jsou zobrazeny počty nastupujících cestujících na 10 

nejvytíženějších zastávkách autobusových linek MHD Havířov za rok. 

61/ Nástupy cestujících MHD Havířov na vybraných zastávkách 

Zastávka Počet nastupujících za rok 

Havířov,Město,Nám.Republiky 60 572 

Havířov,Město,radnice 50 366 

Havířov,Podlesí,aut.nádr. 43 935 

Havířov,Město,žel.st. 38 490 

Havířov,Podlesí,Nad Terasou 26 097 

Havířov,Šumbark,bazén 25 660 

Havířov,Město,nemocnice 25 281 

Havířov,Podlesí,Těšínská 24 291 

Havířov,Město, Jitřenka 17 731 

Havířov,Město,obchodní dům 17 646 

Celkový součet všech (i neuvedených) zastávek 668 239 

Zdroj 61: ČSAD Havířov 

Část dopravní obslužnosti je hrazena dopravcům podle km výkonů, část dopravní obslužnosti je 

hrazena formou příspěvku Moravskoslezskému kraji (v návaznosti na ukončená výběrová řízení MS 

kraje na dopravce pro oblast Českotěšínsko a oblast Orlovsko). 

Příměstskou autobusovou dopravu tvoří 34 linek PAD z nichž 26 je integrováno v IDS. Základní 

trasa příměstských linek vede ulicí 17. listopadu na Dlouhou třídu. Za zastávkou Město, střed se z této 

základní trasy odděluje trasa linek ve směru na Horní Suchou a Karvinou ulicí Dělnickou přes Prostřední 

Suchou. Základní trasa dále pokračuje Hlavní třídou k nádraží. Odtud nejvíce linek pokračuje směrem 

na Ostravu, resp. Frýdek-Místek, a to buď zastávkovou trasou přes Šumbark a Šenov nebo přímo po 

silnici I/11. Další trasa od nádraží vede ulicí Orlovskou přes Dolní Suchou směrem na Orlovou. 

Část příměstských linek však vede z autobusového nádraží opačným směrem po Těšínské ulici přes 

Bludovice směrem na Těrlicko a Český Těšín. Jiná skupina linek vede přes Bludovice Frýdeckou ulicí 

směrem k Žermanické přehradě a variantně i na Frýdek-Místek. 

Některé příměstské linky však mají své odlišné individuální trasy. 
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Výčet linek PAD je dostupný v dokumentu Městská hromadná doprava Havířov - technickoekonomická 

analýza, 2018. 

62/ Roční náklady na dopravní obslužnost 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Předpoklad 

Náklady na 
dopravní 

obslužnost v Kč 

3 737 484 4 187 307 4 376 852 4898 819 4 202 500 4 382 610 

Zdroj 62: Odbor komunálních služeb, Statutární město Havířov 

Autobusové nádraží bylo rekonstruováno v roce 2014. 

7.4 Senior Taxi („Taxík Maxík“) 

Od ledna 2017 do roku 2019 byla v provozu dopravní služba pro obyvatele města Havířova, kterou 

nabízel Oblastní spolek Český červený kříž Karviná. Osobní přepravu mohou osoby starší 75 let využít 

pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních pojišťoven nebo úřadů státní správy či samosprávy.  

Služba je určena především pro seniory, kteří potřebují odvoz a doprovod k lékaři, nemají nárok na 

sanitní vozidlo, mají daleko na autobusovou zastávku a pro ty, kteří se bojí či nezvládají cestovat MHD. 

Výhodou služby je to, že je cenově přístupná. Řidič je proškolený z předlékařské první pomoci 

a asistenčních služeb, ve vozidle je nadstandardně vybavená lékárnička. Občan nepotřebuje průkaz TP, 

ZTP, ZTP/P. 

Dle příslušného zákona o silniční dopravě nelze vybírat peníze od zákazníků hotově, proto je 

nutno tuto záležitost řešit pomocí nákupu permanentek na jednotlivé jízdy. Permanentku je možno 

zakoupit přímo u řidiče nebo v kancelářích Úřadu Oblastního spolku ČČK Karviná. Každá jednotlivá 

jízda stojí 20 Kč. V případě, že osoba potřebuje doprovod, má jeden č len doprovodu jízdu zdarma. 

Maximálně je možné vybrat 8  jízd měsíčně v jednom směru. 

V roce 2019 na projekt Senior doprava navázal projekt „Taxík Maxík“, v rámci kterého bylo pořízeno 

nové velkoprostorové vozidlo pro 5 osob a zavazadlovým prostorem pro přepravu invalidního vozíku. 

Projekt je zaměřený na přepravu seniorů a handicapovaných osob nad 75 let, kteří potřebují odvoz do 

zdravotnického zařízení, zdravotních pojišťoven nebo na úřad. Název projektu Taxík Maxík je úzce 

spojený se sítí lékáren Dr. MAX. Služba je určena pro občany s trvalým bydlištěm ve městě Havířov a je 

provozována pouze na území města. Z projektu město získalo finanční prostředky ve výši půl milionu 

korun. 
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63/ Vozidlo Taxík Maxík 

 

Zdroj 63: havirov-city.cz 

  



PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  
 

 

    65 

8 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Havířovem prochází trať 321 Opava – Ostrava – Havířov – Český Těšín, na které jsou provozovány 

zastávkové osobní vlaky a spěšné vlaky v rámci IDS ODIS a dálkové vlaky RegioJet. Osobní vlaky 

(linka S1) jezdí celotýdenně v intervalu 60 minut, spěšné vlaky (linka R61) jezdí pouze v pracovní dny 

a v 60minutovém intervalu. Komerční spoje dopravce Regiojet v trase Praha – Havířov mají interval 

120 minut, přičemž některé pokračují přes Český Těšín a Žilinu do Košic. Dva ranní spoje v tomto směru 

jsou v úseku Návsí – Ostrava hl.n. zaintegrovány do systému ODIS (jako linka R60), a lze jimi cestovat 

na krajský tarif. Nabídku spojů ukazuje schéma a obrázek níže. 

64/ Schéma vlakových linek v systému ODIS (výřez) 

 

Zdroj 64: ODIS; vlastní úprava 

65/ Běžný provoz vlaků osobní dopravy na železniční trati v Havířově 

 

Zdroj 65: SŽ 
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V rámci IDS je Havířov provozován v zóně 40, kam spadají železniční zastávky a stanice Havířov, Havířov 

střed, Havířov Suchá a Horní Suchá. Železniční zastávka Havířov střed byla zprovozněna v roce 2017, 

proto nemá údaje ze sčítání v roce 2016. 

66/ Průměrný denní obrat na železničních zastávkách a stanicích ve vlacích ČD 

Zastávka/stanice 2016 (průměr Po-Pá) 2018 (průměr Po-Pá) 2019 (Průměr Po – Pá)  

Havířov 2 965 2 527 2487 

Havířov střed - 449 612 

Havířov-Suchá 651 569 535 

Horní Suchá 301 267 - 

Šenov 67 65 150 

Zdroj 66: UDIMO, 2018, České dráhy, a.s. 

67/ Nová železniční zastávka Havířov střed v blízkosti nemocnice a nákupních středisek 

  

Zdroj 67: vlastní foto 

68/ Průměrný denní počet cestujících v daném úseku v roce 2019 za normálního přepravního stavu před pandemií COVID 

Trasa / úsek Počet cestujících 2019 

Ostrava-Bartovice – Šenov 3 919 

Šenov – Havířov 3 910 

Havířov – Havířov střed 3 182 

Havířov střed – Havířov-Suchá 3 187 

Havířov-Suchá – Horní Suchá 3 144 

Zdroj 68: České dráhy, a.s. 

V roce 2019 byl instalován systém informačních systémů ve stanici Havířov, které navazuje na 

rekonstrukci stanice v roce 2018. 

Rekonstrukce železniční stanice, přestupní terminál 

V roce 2021 došlo po dohodě města Havířov a Správy železnic k rekonstrukci výpravní budovy 

a přednádražního prostoru. Předmětem rekonstrukce bylo provedení znovu zhodnocení technicko-

ekonomických aspektů železniční dopravy ve městě s návazností na městskou a meziměstskou 

autobusovou dopravu, jakož i osobní a cyklistickou s městem Havířov. Pro řešení provozu a zajištění 

trvale udržitelné funkce výpravní budovy bylo nutné dbát na koordinaci s projektem rekonstrukce 

přednádražního prostoru, který kromě vybudování krytého autobusového terminálu přispěl 

i vybudováním zpevněných ploch s navýšením počtu parkovacích míst. V rámci nového přednádraží 

bylo realizováno 134 parkovacích stání z nichž 6 míst je vyhrazeno pro ZTP. Dále je z celkového počtu 

vyhrazeno 5 míst na stání pro vozidla TAXI a další 3 místa pro službu K+R. Takto označená místa jsou 
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určena pro krátkodobé zastavení a vystoupení nebo nastoupení osob. Dále byla vybudována nová 

cyklostání před výpravní budovou a dále 6 uzamykatelných cykloboxů.   

Původní výpravní hala v tzv. bruselském stylu od architekta Josefa Hrejsemnoua vyměnila svoji funkci 

za kulturně sportovní centrum, které nově nese název Fénix. 

69/ Nová nádražní budova a přednádražní prostor s přestupním terminálem 

 

Zdroj 69: vlastní foto 

Kolejiště a nástupiště jsou zatím v původní podobě (viz obrázek níže), jejich rekonstrukce se připravuje 

v blízké době. Dle aktuálních informací (srpen 2022) v mapě SŽ proběhne rekonstrukce stanice v letech 

2023–2026. Přestavba zajistí bezbariérový přístup na nástupiště a souprav vlaků pomocí výtahů a výšky 

nástupiště 550 mm nad temenem kolejnice. Součástí má být také zahrnutí nedávno vybudované 

zastávky Havířov střed do obvodu stanice, díky čemuž zabezpečovací zařízení umožní ukončení 

a obraty vlaků ve směru od Ostravy přímo v zastávce. 

70/ Současný stav podchodu před rekonstrukcí (železniční 
stanice Havířov) 

 

Zdroj 70: vlastní foto 

71/ Současné nástupiště s nízkou výškou a bariérovým 
přístupem (železniční stanice Havířov) 

 

Zdroj 71: vlastní foto 
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9 PĚŠÍ DOPRAVA 

Pěší doprava je nejpřirozenější, nejjednodušší a prostorově nejefektivnější způsob dopravy. Vzhledem 

k nízké rychlosti pohybu a různé fyzické kondici účastníků ovšem nelze uvažovat její využití na větší 

vzdálenosti, ale přesto je třeba pěší infrastrukturu přizpůsobit všem účastníkům a prakticky v celé síti. 

Stav sítě pěších tras je hodnocen v Příloze 5 a 6 Analytické části – Základní síť pěších tras. Ta je 

hodnocena ve 3 úrovních, vyhovující, částečně vyhovující a nevyhovující. Nehodnoceny jsou 

sdružené stezky pro pěší a cyklisty, které nejsou svým charakterem vhodné pro pohyb osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

Pro hodnocení jsou využita kritéria ČSN 736110 a vyhlášky 389/2009 Sb. o obecných požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

uvádí normové parametry pro výstavbu chodníků, přechodů pro chodce a míst pro přecházení. 

Norma má v ČR doporučující charakter pro nové stavby a udává standard dnešní doby. Zmiňovaná 

vyhláška popisuje technické nároky na chodníky a přechody pro chodce z pohledu bezbariérového 

užívání. Jsou zde zmíněny dovolené šířky, délky, sklony, zajištění vodící linie, podmínky oddělení 

prostorů jednotlivých druhů doprav a mnoho dalšího. Vyhláška je závazná pro nové stavby. 

72/ Chodník dostatečné šířky, s kvalitním krytem bez závad 
a umělou vodící linií (Dělnická) 

 

Zdroj 72: vlastní foto 

73/ Jasně a zřetelně vymezený prostor pro pěší a cyklisty 
(Hlavní třída x Gorkého) 

 

Zdroj 73: vlastní foto 

 

Základní nedostatky pěší sítě jsou délky přechodů, které mají být pro neřízený přechod do 7 m, 

pro řízený přechod pak 12 m. Překročení délky přechodu je důvodem pro hodnocení stavu jako 

nevyhovující stejně jako nedodržení rozhledu na přechodu nebo vysoká obruba nedovolující pohyb 

osobám na vozíku. 

Částečně vyhovující jsou zejména místa nedostatečně řešena pro osoby se sníženou schopností 

orientace. Jedná se zejména o chybné či žádné signální provedení, absenci varovných pásů nebo 

umělé vodící linie. Dalším kritériem je kvalita krytu. V případě, že kryt má významné poruchy, 

není dodržen max. sklon, je chodník hodnocen jako částečně vyhovující. 

Jako vyhovující chodník je hodnocen takový, který splňuje požadavky na kryt, má dostatečné dimenze 

a poskytuje bezpečný pohyb pro pěší. Příkladem může jsou například chodníky podél Hlavní třídy 

v centru města (viz obrázek níže), které jsou dimenzovány velkoryse a poskytují dostatek prostoru pro 

pohodlný pohyb a míjení účastníků i v několika proudech. 
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74/ Velkorysá šířka chodníku na Hlavní třídě s aktivním parterem (Hlavní třída) 

 

Zdroj 74: vlastní foto 

Obdobně jsou hodnoceny zastávky veřejné dopravy. Hodnocení je provedeno v Příloze 1 Analytické 

části. 

Pěší síť města je ve velké většině vyhovující. Nevyhovující jsou zejména místa, kde byl dříve 

přítomný chodník zabrán ve prospěch parkování, případně chodník úplně chybí. Pěší jsou tedy nuceni 

chodit po vozovce. Příkladem je ulice Nerudova, Osvoboditelů, Česká apod. 

75/ Chodník zabraný parkováním nutí chodce k pohybu ve 
vozovce (Nerudova) 

 

Zdroj 75: vlastní foto 

76/ Preference dopravního prostoru a parkování v oblasti 
označené jako obytná zóna (Česká) 

 

Zdroj 76: mapy.cz 

 

Částečně vyhovující chodníky, tj. s nevyhovujícím krytem jsou zejména v městské části Šumbark, na 

ulici Lidická. 

Samostatnou kategorií jsou přechody pro chodce, které v mnoha případech nesplňují podmínky pro 

bezpečné přecházení. Odděleně je nutné vnímat přechody pro chodce přes 2 souběžné jízdní pruhy, 

které jsou historicky umístěny na Hlavní a Dlouhé třídě (viz obrázek níže). Tyto přechody jsou 

vyhovující svou délkou, ale nevyhovující počtem přecházených pruhů. V hodnocení jsou označeny 

zeleně, jelikož se nepředpokládá jejich kompletní přestavba k osazení SSZ, zrušení, ani snížení počtu 
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pruhů. Možnou úpravou je zřízení míst pro přecházení na vybraných přechodech a na vybraných 

přechodech zřízení SSZ. 

77/ Přechod přes dva jízdní pruhy stejného směru na Hlavní třídě (Hlavní třída x Jana Švermy) 

 

Zdroj 77: vlastní foto 

Přechody přes 4 jízdní pruhy bez středního dělícího ostrova jsou zcela nevhodné, nebezpečné 

a hodnoceny jako nevyhovující. 

78/ Nedělený přechod přes čtyři jízdní pruhy (Dělnická) 

 

Zdroj 78: vlastní foto 

Bezpečnost na přechodech a místech pro přecházení významně ovlivňují také světelné podmínky, 

neboť vzájemná viditelnost účastníků je základním předpokladem bezpečného a vzájemně 

ohleduplného chování. Na mapě níže jsou vyznačena místa s nasvícením nad rámec veřejného 

osvětlení. 
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  79/ Nasvětlení přechodů 

 

Zdroj 79: UDIMO 2018 

Přechody nebo pěší trasy však mohou být částečně nevhodné i pokud splňují normy, doporučené 

rozměry nebo poskytují dostatek prostoru. Příkladem může být nadměrná délka přechodů 

v jednosměrných ulicích, jejichž obruby odpovídají šířce obousměrné komunikace, ale po jejím 

zjednosměrnění a vyznačení parkovacích stání je pojížděna již jen část šířky (viz následující obrázek). 

80/ Zbytečně dlouhý přechod odpovídající šířce obousměrné komunikace (Nerudova x Hlavní třída) 

 

Zdroj 80: vlastní foto 
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Pohyb na pěších trasách nezřídka omezují i další prvky umístěné přechodně i trvale (viz obrázky níže). 

Patří mezi ně reklamní a propagační předměty umisťované před provozovny (tzv. „áčka“, často bez 

povoleného záboru), odstavená jízdní kola a koloběžky, ale i prvky mobiliáře, dopravní značení nebo 

vegetace. Tyto prvky zabírají nebo zužují pěší trasy a zhoršují možnost pěšího pohybu nebo míjení, 

v některých případech mohou také blokovat přirozené a umělé vodící linie pro nevidomé a slabozraké. 

81/ Reklamní poutače („áčka“) blokují nemalou část pěší 
promenády (Dlouhá třída 466) 

 

Zdroj 81: vlastní foto 

82/ Reklamní poutače („áčka“) blokují nemalou část pěší 
promenády (Dlouhá třída 467) 

 

Zdroj 82: vlastní foto 

83/ Odpadkový koš blokuje nástupní hranu v autobusové 
zastávce (Dlouhá třída 472) 

 

Zdroj 83: vlastní foto 

84/ Cyklostojan spolu s restaurační zahrádkou a čekajícími 
cestujícími omezují a zakřivují pěší trasu (Dlouhá třída 473) 

 

Zdroj 84: vlastní foto 

85/ Vegetace blokuje část chodníku a umělou vodící linii 
(Dělnická x Astronautů) 

 

Zdroj 85: vlastní foto 

86/ Nízké větve stromů výrazně omezují nástupní plochu 
autobusové zastávky (Dělnická 430) 

 

Zdroj 86: vlastní foto 
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87/ Zjevné nedodržení výšky spodní hrany 2,2 metru 
u značky zasahující nad pěší prostor (Dělnická) 

 

Zdroj 87: vlastní foto 

88/ Měření nedostatečné výšky spodní hrany značky IP 19 
z obrázku vlevo (Dělnická) 

 

Zdroj 88: vlastní foto 

89/ Úzký pěší průchod a nedostatečné řešení pohybu 
nevidomých podél hlavní ulice u vjezdu na parkoviště 
sportovní haly (Dělnická) 

 

Zdroj 89: vlastní foto 

90/ Šířka chodníku v úzkém místě (viz obrázek vlevo) 
neumožňuje míjení dvou osob ani při započítání 
bezpečnostního odstupu 0,5 metru (Dělnická) 

 

Zdroj 90: vlastní foto 

91/ Opakovaná přerušení zábradlí umožňují pád ze strmého 
svahu (Dělnická) 

 

Zdroj 91: vlastní foto 

92/ Nelogická nenávaznost zábradlí, navíc různých 
konstrukcí a vzhledu (Dělnická) 

 

Zdroj 92: vlastní foto 

 

Výše uvedené příklady nejsou kompletním výčtem všech závad, ukazují typové chyby a nedostatky 

nalezené při terénním průzkumu. Velká část jich zároveň vznikla nejspíše až v realizační fázi, čemuž je 

nutno předcházet dostatečnou kontrolou při přebírání děl, školením pracovníků umisťujících dopravní 

značení nebo mobiliář, pravidelnou kontrolou či údržbou. 
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9.1 Podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

Vhodné podmínky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace standardizuje vyhláška 

398/2009 Sb. Ta byla použita jako jeden z podkladů pro hodnocení pěších tras. Pohyb osob můžeme 

rozdělit na problematiku pohybu osob se sníženou schopností pohybu (osoby obtížně zdolávající 

výškové rozdíly, osoby pohybující se na invalidním vozíku nebo pomocí holí), matky s kočárky či malé 

děti a senioři. Druhou skupinu tvoří osoby se sníženou schopností orientace, které obtížně 

rozeznávají bezpečný prostor chodníku a ostatní „nebezpečný prostor“ pojížděný vozidly či mají 

problémy se zrakovou orientací v terénu. Do této skupiny spadají zejména osoby se zhoršeným zrakem 

a osoby nevidomé. Obě skupiny osob mají specifické požadavky na řešení pěších tras. 

Nejčastějším problémem osob se sníženou schopností pohybu jsou v Havířově přechody pro chodce 

a místa pro přecházení, které mají vysokou obrubu, či při snížení obruby byla použita obruba 

s oblou hranou. Dalším problémem jsou praskliny v krytu chodníku. Takto označená místa jsou 

v hodnocení tras zobrazena červeně nevyhovující. Problémem na zastávkách MHD bývá nízko 

položená nástupní hrana, ze které je obtížné nastoupit i do nízkopodlažního vozidla. 

Nejčastějším problémem pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je nedostatečné či 

chybné provedení varovných a signálních pásů na přechodech pro chodce a na místech pro přecházení 

(viz obrázky níže). Varovné pásy plní roli oddělení bezpečného a nebezpečného prostoru. Signální pásy 

plní roli umělé vodící linie a v místech přechodu či místa pro přecházení by měly být v ose přechodu, 

pokud směřují jinam, je to závažná závada, kterou je nutné odstranit. Varovné a signální pásy musí 

být mimo jiné v barevně kontrastním provedení oproti okolnímu povrchu, což není v některých 

místech v Havířově splněno. 

93/ Varovný pás není vizuálně kontrastní a nenavazuje na 
něj vodící linie výšky alespoň 6 cm (Dlouhá třída x Dělnická) 

 

Zdroj 93: vlastní foto 

94/ Levý varovný pás ohraničující pás pro cyklisty ukončený 
bez návaznosti (Hlavní třída 395) 

 

Zdroj 94: vlastní foto 
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95/ Signální pás zahájený / ukončený mimo jiné vodící linie 
nelze z důvodu chybějících návazností ani v jednom směru 
využít (Dělnická 1543) 

 

Zdroj 95: vlastní foto 

96/ Chybějící vodící linie ve vozovce na přechodu delším než 
8 metrů (Mánesova x Dělnická) 

 

Zdroj 96: vlastní foto 

97/ Rozdílné řešení začátku / konce pásu pro cyklisty (viz 
obrázek vpravo), který je ohraničen a zabrání vstupu 
nevidomého na pás nebo mezi pás a obrubník (Hlavní třída 
439) 

 

Zdroj 97: vlastní foto 

98/ Rozdílné řešení začátku / konce pásu pro cyklisty (viz 
obrázek vlevo), který není ohraničen a umožní nevidomému 
vstoupit na protisměrný pás pro cyklisty nebo mezi pás 
a obrubník (Hlavní třída 229) 

 

Zdroj 98: vlastní foto 

99/ Předčasně ukončený varovný pás nedosahuje až k místu, 
kde je obruba 8 cm nad vozovkou (Jana Švermy x Slepá) 

 

Zdroj 99: vlastní foto 

100/ Správně provedený varovný pás na druhé straně 
stejného křížení z obrázku vlevo (Jana Švermy x Slepá) 

 

Zdroj 100: vlastní foto 
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101/ Směr signálního pásu navádí v obou směrech mimo 
směr přechodu (Karvinská x Dělnická) 

 

Zdroj 101: vlastní foto 

102/ Vodící linie přechodu nenavazuje na signální pás a je 
nekompletní z důvodu opravy (Národní třída x Dlouhá třída) 

 

Zdroj 102: vlastní foto 

103/ Pokus o vytvoření signálních pásů z nesprávné dlažby 
(není patrná nášlapem), v nedostatečné šíři a s nesprávně 
provedeným křížením pásů (Národní třída x Dlouhá třída) 

 

Zdroj 103. vlastní foto 

104/ Použití dlažby pro navigační prvky nevidomých v celé 
ploše ostrůvku neposkytuje navigaci a působí zmatečně 
(Dělnická 1543) 

 

Zdroj 104: vlastní foto 

 

9.2 Pěší zóny 

Pěší zóna je zřízena na Náměstí Republiky. Její délka je 332 m. Po její severní hraně je vedena 

automobilové doprava. Toto řešení je známé také např. ze Zlína. V parteru pěší zóny jsou obchody. 
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10 CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

10.1 Základní kostra sítě 

Základní kostra sítě neboli základní komunikační síť cyklistické dopravy je stanovena ve výkresové části. 

Vychází z dostupných podkladů a byla upravena dle stavu 2018. 

Turistické cyklistické trasy jsou v Havířově vedeny ze jihovýchodu na severozápad kolem zástavby 

města ze severu trasou 6098 a z jihu trasou 56. Na ni navazuje trasa 6064 ve směru Vratimov. Spojení 

s Petřvaldem je po trase Petřvald B. Podél toku Lučiny je vybudována nová cyklostezka mezi letním 

kinem a ulicí Mezidolí. 

105/ Regionální a dálkové turistické cyklotrasy na území obce Havířov 

Číslo Trasa 

56 Bukovec – Těrlicko – Havířov – Orlová – Bohumín 

6064 Havířov – Vratimov 

6098 Havířov 

Petřvald B Havířov – Petřvald 

Cyklostezka podél Lučiny (56A) Letní kino Havířov – ulice Luční (hranice katastru) 

Zdroj 105: UDIMO 2018 

Základní síť cyklotras doplňuje trasy neznačenými trasami přes město. Společné stezky pro pěší 

a cyklisty se vyskytují například na Hlavní třídě, v ulici Mánesova nebo Astronautů. Cílem je zajistit 

kvalitní a bezpečné dopravní spojení mezi jednotlivými částmi města a mezi centrem – bydlením – 

výrobou – službami a školami. 

Přehled současné sítě je zobrazen v mapě níže. 
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  106/ Současný stav cyklistických tras a cyklostezek v širší oblasti kolem Havířova 

 

Zdroj 106: openstreetmap.org, cyklomapa 

Základní síť doplňují oblasti zklidnění dopravy v rámci zón 30 a obytných zón. 

Základní síť je dlouhodobě budována a rozvíjena. V poslední době se priority soustředily na zřízení 

cyklostezek na Dlouhé třídě a také na trase 56 ve směru na Žermanice. Vyřešen byl také dříve 

nevyhovující úsek mezi „velkou okružní křižovatkou“ a Šumbarkem, který dovolil napojení 

multimodálního terminálu žst. Havířov na cyklistickou síť. 

107/ Vedení cyklistů podél velkého kruhového objezdu 

 

Zdroj 107: mapy.cz, Panorama, 2021 

Z Havířova není provozován žádný cyklobus. Dálková doprava s koly může být zajišťována železniční 

dopravou. 
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Jedním z počinů v rozvoji cyklistických sítí je vyznačení cyklotrasy k hrázi Žermanické přehrady a kolem 

Žermanické přehrady, z čehož vzniklo propojení na přehradu Těrlicko. Cyklotrasy 59A a 6099 z části 

kopíruje meandry řeky Lučiny a jsou na ní vybudována odpočívadla pro cyklisty a přehledné značení. 

V současné době (srpen 2022) vzniká cyklostezka na jednom z nejrušnějších dopravních míst ve 

městě – náměstí Republiky. Předmětem veřejné zakázky je výstavba obousměrné cyklostezky v délce 

630 m. Stavba bezprostředně navazuje na již zrealizovanou cyklostezku na ulici Hlavní třídy v Havířově-

Městě. 

108/ Budování nové cyklostezky v centru města 

 

Zdroj 108: vlastní fotografie, srpen 2022 

Výzvou v rozvoji cyklistických tras je chybějící kvalitní cyklistické propojení mezi Horní Suchou a 

Havířovem podél toku Sušanka. 

10.2 Další infrastruktura pro cyklisty 

Na území Havířova jsou instalovány cyklistické stojany u služeb občanské vybavenosti jako například 

na Dlouhé třídě, u křižovatky 17. listopadu, nad Terasou, u Permonu, u zdravotního centra (ul. 

Studentská) nebo „na hříbku“ u okružní křižovatky. Zhruba 5 stojanů na kola je u Magistrátu města 

Havířova. Aktuálně jsou ve městě dostupné stojany pro sdílenou službu Nextbike (viz další kapitola XX), 

ve kterých je parkování vlastních kol povoleno. Jedním z pozitivních příkladů parkování B+R (Bike and 

Ride) je vybudování cyklostojanů a cykloboxů v přednádražním prostoru vlakového nádraží. Jedná se o 

6 uzamykatelných cykloboxů s celkovou kapacitou 12 kol a 7 stojanů na kola umístěných před nádražní 

budovou. 
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109/ Cykloboxy u vlakového nádraží 

 

Zdroj 109: Mapy.cz, 2021 

10.3 Bikesharing 

V Havířově je provozován systém sdílených kol neboli bikesharing, který je ve městě Havířově velmi 

oblíben. Provoz sdílených kol Havířov spustil poprvé 26. července 2019, za tři měsíce se do systému 

registrovalo více než 5 166 uživatelů.  

110/ Jedno ze stanovišť sdílených kol na Náměstí Republiky 

 

Zdroj 110: havirov-city.cz 

Provozovatelem této služby je na základě výběrového řízení z roku 2021 společnost Nextbike. 

Vzhledem k oblíbenosti bikesharingu v Havířově, se město v roce 2021 rozhodlo navýšit počet jízdních 

kol na 200 kusů. Na základě požadavků z minulých let rozšířilo stanoviště na 59 míst (rok 2022). 

Kompletní seznam a mapu stanovišť zobrazuje obrázek níže: 
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111/ Seznam stanovišť sdílených kol Nextbike Havířov 

 

Zdroj 111: https://havirov-city.cz 

 Ceník služby je v současné době (srpen 2022) nastavený následovně: 

112/ Ceník služby sdílených kol Nextbike, stav 2022 

 

Zdroj 112: nextbikeczech.cz 

V roce 2020 bylo měsíčně provedeno v průměru 18 000 výpůjček a tradičně byly nejvytíženější stanice 

na náměstí Republiky, autobusovém nádraží u OD Kaufland a v parku ul. Palackého u dětského 

hřiště. Průměrná délka výpůjčky se pohybovala kolem 12 minut a 30 vteřin. Lidé si tedy hlídají limit 15 

min. Nejčastěji jezdí cyklisté směrem z Náměstí republiky dolů k nádraží, dále pak na Šumbark. 

Tepnami jsou Hlavní a Dlouhá třída, Těšínská a Dělnická ulice. Velmi oblíbenou se stala i stanice Na 

Nábřeží - Vyhlídka. 
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  113/ Procházkový bulvár, Workoutové hřiště Na Nábřeží, dětské hřiště – stanice NextBike Na Nábřeží - Vyhlídka 

 

Zdroj 113: mapy.cz, Panoráma 2021 

11 DOPRAVA V KLIDU 

11.1 Odstavování vozidel v bytové zástavbě 

Jádro Havířova a jeho blízké okolí, které je vyhlášeno chráněnou zónou, bylo vybudováno v 50. až 60. 

letech minulého století v duchu socialistického realismu. Nese stejný název jako samotný styl – 

SORELA. Nejznámějšími a nejvýznamnějšími zástupci architektury SORELA je právě město Havířov 

společně s městským obvodem Ostrava-Poruba, které byly vybudovány při rychlém rozvoji těžkého 

průmyslu na Ostravsku. 

Oblast SORELY je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením – širokými bulváry a vedle 

toho uzavřenými, velkými a klidnými dvory, vystavěnými s důrazem na symetrii, s bohatou výzdobou a 

s velkým množstvím zeleně. Vytvoření památkové zóny, kdy ulice jsou často jednosměrné, 

s oddechovými zónami a parčíky přináší problémy s parkovacími místy, která jsou obzvlášť těžko 

řešitelná právě v SORELE. Při plánování jakýchkoli oprav, rekonstrukcí chodníků, vozovek, zastaralé 

infrastruktury je nutno počítat s vyššími náklady na splnění veškerých požadavků památkářů, aby se 

podařilo celkově estetizovat prostředí a zlepšit komfort bydlení, aniž by tím utrpěl jedinečný charakter 

zástavby. 

Průzkum odstavování vozidel (parkování) byl proveden v měsíci květnu v běžném pracovním dni. 

Odstavená vozidla v bytové zástavbě byla sčítána v období 21:00 - 1:00 hodin. Bylo sledováno počet 

vozidel odstavených v souladu se zákonem, počet vozidel odstavených nelegálně, počet volných 

parkovacích míst. 

Za období 2006–2018 vzrostl stupeň automobilizace v bytové zástavbě o 59,5 % z 146 vozidel na 1000 

obyvatel na 234 vozidel na 1000 obyvatel. Tato hodnota je velmi nízká v porovnání s jinými městy. 
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V současné době je odstavení vozidla řešeno zejména volným stáním na terénu. Většina parkovacích 

ploch je v majetku města. Předpokládá se, že v budoucnu bude pro zajištění obsluhy nutné vybudovat 

až 2x více odstavných míst. Rezerva volných míst je 16,5 % za předpokladu tolerování nelegálního stání, 

které tvoří 14,5 % ze všech odstavených vozidel. 

114/ Celkové údaje o automobilizaci a počtu nabídky a poptávky odstavení vozidla v bytové zástavbě 

Řádek Parametr Hodnota 

1 Počet obyvatel v řešeném území 2011 65 055 

2 Počet obyvatel v řešeném území 2001 74 991 

3 Počet vozidel legálně zaparkovaných 2018 11 978 

4 Počet vozidel nelegálně zaparkovaných 2018 2 036 

5 Podíl ilegálního parkování z celkové poptávky 2018 14,5 % 

6 Počet volných stání 2018 2318 

7 Celková poptávka 2018 (ř3+ř4) 14 014 

8 Celková nabídka 2018 (ř3+ř6) 14 296 

9 % volné kapacity 2018 (1-ř7/ř8)*100 2 % 

10 Celková poptávka 2006 10 222 

11 Celková poptávka 2009 13 287 

12 Průměrný roční nárůst počtu vozidel 2018/2006 3,09 % 

13 Průměrný roční nárůst počtu vozidel 2018/2009 0,61 % 

14 Průměrný roční nárůst počtu vozidel 2009/2006 10 % 

15 Stupeň automobilizace 2006 146 

16 Stupeň automobilizace 2009 193 

17 Stupeň automobilizace 2018 233.6 

Zdroj 114: UDIMO 2018 
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115/ Stupeň automobilizace v jednotlivých částech města 05/2018 

 

Zdroj 115: UDIMO 2018 

11.2 Parkování vozidel 

Havířov díky liniové struktuře a rozložením funkčních ploch nemá takové problémy s parkováním v 

centru města jako známe z historických měst typu Praha, Brno, Olomouc apod. 

Zpoplatněná parkoviště jsou z obou stran magistrátu, na Dělnické ulici u OD Elan, na Dlouhé třídě před 

poštou a od roku 2017 na zpoplatněném parkovišti za polyfunkčním domem mezi Beethovenovou a 

Fibichovou ulicí. 

Na všech těchto parkovištích platí jednotná cena 20 korun za každou započatou hodinu parkování. U 

OC Elan jsou první dvě hodiny zdarma a u magistrátu je zdarma první půlhodina. Platí se ve všední dny 

od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. 

V centru funguje parkovací dům u OC Elan, který čítá 100 parkovacími stání 

Město chystá rozvoj detektorů na zpoplatněných parkovištích. Detekování volných parkovacích míst je 

prvním krokem k rozšíření placeného parkování v celém území města. Vedení havířovského magistrátu 

už s touto myšlenkou pracovalo dříve. Podle tehdejšího záměru by si lidé mohli u města za roční 

poplatek pronajmout parkovací místo v místě svého bydliště a toto místo pak v době, kdy ho 

nevyužívají svým vozidlem, prostřednictvím mobilní aplikace za úplatu pronajímat dalším motoristům. 



PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  
 

 

    85 

11.2.1 Nová parkovací stání od roku 2018 

Město od roku 2019 vybudovalo několik nových parkovišť. První z nich bylo vystavěno v Točité ulici, 

kde vzniklo 52 nových míst. Další nová stání vznikla na původním parkovišti ve Šrámkově ulici (27 

nových stání) a ve Studentské / Balzacově ulici (38 nových parkovacích stání).  

V Havířově bylo vybudováno také nové parkoviště na ul. Majakovského (77 parkovacích míst, z toho 4 

pro zdravotně postižené) a nad letním kinem (117 parkovacích míst, z toho 6 pro zdravotně postižené). 

Další parkovací stání byla vybudována v ulici Chrpová a Mánesova. Nové parkování v ulice Chrpová 

vzniklo pouze změnou organizace dopravy, a to vyznačením svislého a vodorovného dopravního značení. 

Celkem vzniklo v ulici Chrpová 84 parkovacích míst. V ulici Dlouhá třída vzniklo 20 parkovacích míst. V ulici 

Moravská vzniklo dalších 20 parkovacích míst. 

Nové parkování vozidel je zajištěno v přednádražním prostoru, který byl vystavěn v roce 2021. 

Současná celková kapacita činí 134 míst, z toho 6 vyhrazených stání pro ZTP. 

11.3 Parkoviště P+R a K+R 

Parkoviště P+R v Havířově až do roku 2021 chybělo. V rámci realizace nového terminálu u vlakového 

nádraží vznikla stání s charakteristikou P+R, kde je v současnosti nabízeno celkem 134 stání. Dále je z 

celkového počtu vyhrazeno 5 míst na stání pro vozidla TAXI a další 3 místa pro službu K+R. Místa 

označená jako K+R jsou určena pro krátkodobé zastavení a vystoupení nebo nastoupení osob.  

Další rozšíření parkování ve stylu K+R je vhodné uvažovat u základních a mateřských škol, kde v ranních 

hodinách vzniká potřeba takovýchto typů stání. Zvažovány jsou parkovací místa u ZŠ a MŠ Frýdecká, ZŠ 

Generála Svobody a ZŠ a MŠ Na Nábřeží. 

 

12 NEHODOVOST 

Dopravní nehodovost je jedním z negativních dopadů dopravy. Způsobuje hmotnou školu a škodu ze 

zranění. Analýza mapuje vývoj nehodovosti ve městě Havířově za období podlesních 5ti let. 

Samostatně jsou hodnoceny nehody celkem, nehody chodců a nehody cyklistů. Celkový přehled nehod 

je uveden v následujících kapitolách. 

Z vývoje nehodovosti lze říci, že počet nehod celkem mírně roste o 2,6 % ročně. To je větší tempo než 

nárůst stupně automobilizace. Následky nehod se zmenšují. U lehkých zraněních byl zaznamenán 

pokles o 13,4 % ročně a u těžkých zranění je roční pokles 14,5 %. Smrtelné nehody se vzhledem k příliš 

nízkým výskytům nedají průměrně porovnat.  

  116/ Nehody celkem za posledních 5 let (2017–2021) 

Rok Nehody Lehká zranění Těžká zranění Smrtelná zranění 

2017 386 83 9 0 

2018 368 61 9 3 

2019 393 62 7 1 

2020 422 58 8 2 

2021 426 45 4 1 
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Zdroj 116: nehody.cdv.cz 

  117/ Nehody celkem za posledních 5 let (2017–2021) 

 

Zdroj 117: nehody.cdv.cz 
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  118/ Mapa všech nehod za posledních 5 let na území města Havířov 

 

Zdroj 118: nehody.cdv.cz 

12.1.1 Cyklisté 

Počet nehod cyklistů klesá ročně o 6 %. Počet nehod cyklistů s lehkými zraněními klesá o 8 % ročně. 

Těžká zranění stagnují okolo 2 nehod ročně. Smrtelná zranění cyklistů se v hodnoceném období 

vyskytlo jedno v roce 2018. 

  119/ Nehody cyklistů za posledních 5 let (2017–2021) 

 Rok Nehody Lehká zranění Těžká zranění Smrtelná zranění 

2017 12 8 2 0 

2018 14 9 1 1 

2019 17 12 2 0 

2020 21 14 1 0 

2021 19 13 0 0 

Zdroj 119: nehody.cdv.cz 
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  120/ Nehody cyklistů za posledních 5 let (2017–2021) 

 

Zdroj 120: nehody.cdv.cz 

  121/ Rozmístění nehod cyklistů za posledních 5 let 

 

Zdroj 121: nehody.cdv.cz 

12.1.2 Chodci 

Nehody chodců nebo chceme-li nehody s chodci shrnuje následující tabulka. Z hodnocení vyplývá, že 

trend počtu nehod i jejich závažnosti je stoupající (do roku 2020). Počet nehod s chodci stoupá 

v průměru o 1,4 % ročně, lehká zranění chodců sice klesají o 11 % ročně, ale počet těžkých zranění 
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chodců roste o 3,3 % ročně. Zajímavostí je pokles v počtu nehod v minulém roce 2021. Smrtelné 

zranění byly v roce 2020 2, jinak žádná.  

  122/ Nehody chodců za posledních 5 let (2017–2021) 

 Rok Nehody Lehká zranění Těžká zranění Smrtelná zranění 

2017 20 16 6 0 

2018 22 15 5 0 

2019 25 17 2 0 

2020 31 18 5 2 

2021 18 8 2 0 

Zdroj 122: nehody.cdv.cz 

  123/ Rozmístění nehod s chodci za posledních 5 let 

 

Zdroj 123: nehody.cdv.cz 



PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  
 

 

    90 

124/ Nehody chodců za posledních 5 let (2017–2021) 

 

Zdroj 124: nehody.cdv.cz 

12.1.3 Motocykly 

Nehody motocyklů shrnuje následující tabulka. Z hodnocení vyplývá, že trend počtu nehod i jejich 

závažnosti je prudce stoupající, a to nejvýrazněji v roce 2018. Počet motocyklových nehod stoupá v 

průměru o 42,5 % ročně, lehká zranění motorkářů rostou v průměru o 93 % ročně, nicméně počet 

těžkých zranění chodců je příliš malý na průměrné hodnocení. Pozitivní je, že žádná nehoda motorkáře 

nebyla za sledované období smrtelná. 

  125/ Nehody motocyklů za posledních 5 let (2017–2021) 

Rok  Nehody Lehká zranění Těžká zranění Smrtelná zranění 

2017 5 2 0 0 

2018 15 9 1 0 

2019 5 2 2 0 

2020 6 4 0 0 

2021 7 4 0 0 

Zdroj 125: nehody.cdv.cz 
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  126/ Nehody motocyklů za posledních 5 let (2017–2021) 

 

Zdroj 126: nehody.cdv.cz 

 

  127/ Rozmístění nehod motocyklů mezi roky 2017 a 2021 

 

Zdroj 127: nehody.cdv.cz 
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13 ANALÝZY KONKRÉTNÍCH PROBLÉMŮ A PŘÍLEŽITOSTÍ S VAZBOU NA 

SLEDOVANÉ INDIKÁTORY 

13.1 Sledované indikátory 

13.1.1 Indikátory Bílé knihy 

Referenční hodnoty pro dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 60 % 

• Snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů v městské dopravě do roku 2030 na 

polovinu; postupně je vyřadit z provozu ve městech do roku 2050; do roku 2030 dosáhnout 

ve velkých městech zavedení městské logistiky v podstatě bez obsahu CO2 

• 30 % silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na 

jiné druhy dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu, a do roku 2050 by to mělo 

být více než 50 %. Napomoci by tomu měly i účinné a zelené koridory pro nákladní 

dopravu. Splnění tohoto cíle si rovněž vyžádá zavedení vhodné infrastruktury. 

• Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do roku 2050 měla probíhat po 

železnici.  

• Snížit do roku 2050 počet úmrtí v silniční dopravě téměř na nulu. V souladu s tímto cílem 

usiluje EU o snížení dopravních nehod do roku 2020 na polovinu. 

Indikátory SUMP Havířov jsou upřesněny dle opatření návrhové části. 

 

14 PROGNÓZA A ZHODNOCENÍ VÝVOJE PRO VÝHLEDOVÉ OBDOBÍ 

Dle prognózy počtu obyvatel bude při zachování trendu v ORP Havířov v roce 2035 76 tis. obyvatel, v 

roce 2040 pak 72 tis. obyvatel. Počet obyvatel se sníží oproti roku 2022 o 17,9 %. 

Současně bude pokračovat nákup vozidel o 0,6 - 3,0 % ročně. 
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  128/ Prognóza vývoje počtu obyvatel 

 

Zdroj 128: vlastní zpracování 

 

  129/ Prognóza počtu obyvatel v bytové zástavbě, počtu vozidel a stupně automobilizace 

Rok Počet vozidel 
Obyvatelé v bytové 

zástavbě 
Stupeň automobilizace 

2020 14575 59241 246.0 

2025 16091 56758 283.5 

2030 17766 54276 327.3 

2035 19615 51794 378.7 

2040 21657 49312 439.2 

Zdroj 129: UDIMO 2018 

Z prognózy je zřejmé, že stupně automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel, která je ukotvena v 

územním plánu bude dosaženo kolem roku 2038. Za předpokladu, že město Havířov ztratí v bytové 

zástavbě cca 10 tis. obyvatel a bude vybudováno cca 7 tis. nových parkovacích míst. V případě, že 

budou tolerovány stávající nelegální stání pak zbývá (vybudovat či tolerovat) dalších cca 4800 míst. 

Pokud nebudou vybudovány nová parkovací místa, zvedne se podíl nelegálního stání ze současných 

14,5 % na 32,7 % tj. zhruba na dvojnásobek. 

14.1 Prognóza spotřeby ropy 

Slušný stav světové ekonomiky nahrává vyšší spotřebě komodity a očekává se, že poptávka po ní bude 

ještě stoupat. Podle amerického ropného gigantu ExxonMobil stoupne do roku 2040 poptávka po ropě 

o 25 procent. „Rostoucí ekonomiky a lepší situace střední třídy budou v nadcházejících 25 letech stát 

za rostoucí poptávkou po energii i při důrazu na životní prostředí,“ uvedl v každoročním energetickém 

výhledu šéf Exxonu Rex Tillerson. 

14.2 Prognóza mobility obyvatel 

Dle průzkumu dopravního chování je mobilita v Havířově charakterizována 2,23 cest za den a osobu. 

Předpokládáme, že v budoucnu dojde ke zvýšení počtu cest na osobu k hodnotě 3,5 cest za den. 
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Potenciál pro zvýšení počtu cest je charakterizován zvýšením o 56 %. Tento potenciál bude využit pouze 

v případě ekonomického růstu, který se promítne mimo jiné také do mobility seniorů obdobně jako je 

tomu ve vyspělých zemích. 

 

15 VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

15.1 Hlukové vyhodnocení 

V rámci Akčního hlukového plánu pro hlavní pozemní komunikace ve správě ŘSD ČR bylo ve 3. kole 

vyhodnoceny dvě oblasti s prioritním řešením přílišného hluku (rok 2020). 

Na komunikaci I/57 v Havířově bylo lokalizováno místo priority I na Hlavní třídě mezi ulicí Nábřeží a 

Dělnická. V této oblasti je lokalizována zástavba bytových domů o 5 podlažích. Odhadovaný počet osob 

ve sledovaném období nad mezní hodnotu Ln > 60 dB byl stanoven na 1822, celkový počet objektů byl 

stanoven na 78. 

V lokalizovaném úseku komunikace je možné prověřit akustickou účinnost realizace položení 

nízkohlučného asfaltu a případnou realizaci individuálních protihlukových opatření, např. ve formě 

výměny oken, resp. prověření hlukové izolace obvodového pláště zasažených objektů podle skutečně 

zajištěných hladin akustického hluku na fasádách zasažených objektů. 

  130/ Situace kritického místa priority I v Havířově 

 

Zdroj 130: EKOLA group, spol. s r.o., 2020 
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Další vyhodnocení vlivu na životní prostředí je převzato z dokumentace Akční hlukový plán aglomerace 

Ostrava – aktualizace 2020, který analyzuje a navrhuje opatření na síti silnic a železniční tratě 321, 

které jsou v Havířově největším nositelem intenzit dopravy tím i nežádoucích vlivů z dopravy. 

 V poslední aktualizace pro rok 2020 však na území Havířova nebyly vyhodnocena žádná kritická místa 

ze silniční dopravy a nebyly stanoveny žádné priority k řešení (na rozdíl od minulých let). 

 

  131/ Lokalizace všech vymezených kritických míst ze silniční dopravy 

 

Zdroj 131: Akční hlukový plán aglomerace Ostrava – aktualizace 2020 

15.2 Imisní vyhodnocení 

Imisní vyhodnocení vychází z aktualizovaného Programu zlepšování kvality ovzduší – Aglomerace 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek z roku 2020. Pro stanici Havířov však nebyla data aktualizována, takže 

hodnoty měření jsou známé do roku 2016. 

Na lokalitě imisního monitoringu Havířov docházelo v letech 2011–2016 k překračování 24hodinového 

imisního limitu pro koncentrace suspendovaných částic PM10 pro ochranu zdraví a v letech 2011–2014 

k překračování ročního imisního limitu pro koncentrace suspendovaných částic PM10. V roce 2016 

došlo k překročení ročního imisního limitu pro koncentrace suspendovaných částic PM2,5 (první rok s 

dostupným měřením). Jak výsledky modelových výpočtů, tak analýza imisí na lokalitě ukazují, že 

celkově největší podíl na znečištění suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5 mají emise primárních 

částic z lokálního vytápění a sekundární částice. V případě překračování denního imisního limitu 

suspendovanými částicemi PM10, se jako nejvýznamnější zdroje jeví lokální topeniště a emise 

primárních částic ze zahraničí.  
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  132/ Koncentrace PM10 a PM2,5 stanice Havířov mezi lety 2011 a 2016 

 

Zdroj 132: PZKO – Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, aktualizace 2020 

 

Aktualizované v roce 2020 však byly údaje o procentech plochy s překročeným imisním limitem v roce 

2023 po aplikaci stávajících opatření. Obce spadající pod OPP Havířov jsou vybrány v tabulce níže. 

Z tabulky je patrné překročení imisních limitů v roce 2023 téměř u všech obcí jak částic PM2,5, tak i 

benzoapyrenu. 

  133/ Procenta plochy s překročeným imisním limitem v roce 2023 po aplikaci stávajících opatření v území ORP Havířov 

Název ORP  Název obce 

Procento plochy s překročeným imisním limitem v roce 2023 po 
aplikaci stávajících opatření 

PM2,5 (platný od roku 
2020) 

benzo[a]pyren 

Havířov Albrechtice 100 100 

Havířov Havířov-Město 100 100 

Havířov Horní Bludovice 97,63 100 

Havířov Horní Suchá 100 100 

Havířov Těrlicko 72,33 100 

Zdroj 133: PZKO – Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, aktualizace 2020 

Řešením nevyhovující prognózy hlukové zátěže je snížení podílu IAD na dopravních výkonech ve 

prospěch ekologické VHD s udržitelným pohonem a současné vybudování obchvatu tranzitní silnice 

I/11 vedoucí skrz hlavní třídu Havířova. 

16 SEZNAM PŘÍLOH ANALYTICKÉ ČÁSTI 

Příloha 1_Dostupnost VHD 

Příloha 2_Odstavování vozidel v bytové zástavbě 2018 

Příloha 3_Základní komunikační síť IAD 

Příloha 4_Základní síť cyklistických tras 

Příloha 5_Základní síť pěších tras – jih 

Příloha 6_Základní síť pěších tras – sever 

Příloha 7_Zatřídění komunikací 
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C DOPRAVNÍ MODEL 

Součástí díla je multimodální model dopravy, který je zaměřen na individuální automobilovou dopravu 

a na veřejnou hromadnou dopravu. Za účelem jeho zpracování bude provedeno vymezení zájmového 

území a časového období. Bude proveden průzkum dopravního chování obyvatel pro zjištění dopravní 

poptávky obyvatel města na reprezentativním výběrovém vzorku, který bude odrážet počet obyvatel 

a složení populace. Ke kalibraci dat a zjištění tranzitní přepravy skrze město bylo provedeno dopravní 

směrové měření na základě státních poznávacích značek na kordonech zájmového území, viz kapitola 

6.5 Dopravní měření. 

1 PRŮZKUM DOPRAVNÍHO CHOVÁNÍ OBYVATEL 

Cílem průzkumu dopravního chování obyvatel je zjištění údajů o domácnostech, jejich složení, 

vlastnictví automobilů a jejich používání. Zároveň pomocí cestovního deníku jsou zjišťovány řetězce 

cest v konkrétním pracovním dnu, jejich zdroj a cíl, čas uskutečnění, délka trvání či použitý dopravní 

prostředek. 

Dopravně – sociologický průzkum dopravního chování proběhl na reprezentativním vzorku 

domácností, jehož výběr respektoval vytvořené dopravně přepravní oblasti v členění dle základních 

sídelních jednotek. 

Kompletní zpráva o výzkumu a výsledcích dotazování je přiložena k této práci. Níže jsou uvedeny pouze 

některé výsledky a zjištění. 

1.1 Metodika průzkumu 

Výzkum dělby přepravní práce byl proveden dotazníkovým šetřením v domácnostech formou osobního 

dotazování „face-to-face“, kombinovanými metodami korespondenční, telefonické a online formy 

dotazování. Výběr konkrétní metodiky byl využit v závislosti na vládních opatřeních (COVID 19) a 

ochotě k face-to-face formě dotazování.  

Byl proveden výběr vzorku, který bude reprezentativní pro osoby ve věku 15+ s trvalým nebo 

přechodným bydlištěm na území města Havířov. Z průzkumu jsou byli vyloučeni obyvatelé s bydlištěm 

mimo toto území. Do vzorku naopak spadají osoby s přechodným bydlištěm (např. studenti škol), 

přestože jejich trvalé bydliště se nachází mimo řešené území. 

Propočet kilometrů dle času stráveným cestováním 

Pro účely analýzy byly použity přepočty cest na kilometry ze zaznamenaných časů (viz tab. 133ulka 

níže). Pro pěší cesty se předpokládá průměrná rychlost 4,5 km/h bez ohledu na typ cesty. Typ cesty má 

naopak vliv na cestování například automobilem – pro cesty uvnitř města je pro přepočet použita 

rychlost 30 km/h a pro vnější cesty pak 70 km/h. V praxi mohou být rychlosti spíše nižší, a přepočet na 

kilometry je proto pouze orientační. 

134/ Rychlosti použité pro přepočet času na uraženou vzdálenost 

typ přepravy vnitřní jízdy vnější jízdy 

pěšky 04,5 km/h 04,5 km/h 

jízdní kolo 10,0 km/h 10,0 km/h 

motocykl/skútr 30,0 km/h 70,0 km/h 
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auto-řidič 30,0 km/h 70,0 km/h 

auto-spolujezdec 30,0 km/h 70,0 km/h 

MHD 30,0 km/h 30,0 km/h 

autobus (mimo MHD) 30,0 km/h 70,0 km/h 

vlak 40,0 km/h 70,0 km/h 

Zdroj 134: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

Formulář a dotazník 

Pro provádění průzkumu byly vytvořeny dva formuláře, které respondenti vyplňovali. První obsahoval 

prostor pro zápis cest v jednom pracovním dni – cestovní deník – kde je uveden začátek a konec cesty, 

jeho účel, a počet minut využití typu pohybu nebo dopravy. V rámci jedné cesty je tak možné uvést 

i více druhů dopravy, neboť většina cest jakýmkoliv dopravním prostředkem je alespoň částečně 

spojena i s chůzí, jako je například cesta na zastávku veřejné dopravy, cesta k automobilu, stanovišti 

sdílených kolu a podobně. V hlavičce jsou pak otázky týkající se charakteristiky domácnosti a zahrnují 

věk a pohlaví, počet členů domácnosti, vlastnictví a využívání automobilu a podobně. Formulář je 

uveden níže. 

135/ Formulář průzkumu dopravního chování – cestovní deník 

 

Zdroj 135: vlastní zpracování 

Druhý formulář obsahuje 19 obecnějších otázek týkající se mobility a dopravního chování obyvatel, 

které zjišťují zejména důvody a motivaci využívání nebo nevyužívání jednotlivých typů dopravy. Z nich 

lze poté vyvozovat, zda je (ne)popularita konkrétního módu spojena s infrastrukturní nabídkou, 

bydlištěm nebo typem cest, sociálním postavením a podobně. 
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136/ Formulář průzkumu dopravního chování – obecné otázky k mobilitě 

 

Zdroj 136: vlastní zpracování 

Výběrový soubor 

Průzkumu se zúčastnilo a do finálního zpracování bylo zařazeno celkem 500 respondentů se 

strukturou, která je uvedena v následující tabulce. 

137/ Struktura výběrového souboru 

kategorie škála počet podíl 

pohlaví 
muž 243 48,6 % 

žena 257 51,4 % 

věk 

15-29 let 96 19,2 % 

30-39 let 89 17,8 % 

40-49 let 108 21,6 % 

50-59 let 65 13,0 % 

60 a více let 142 28,4 % 

sociální 

postavení 

OSVČ / podnikatel 91 18,2 % 

zaměstnanec 202 40,4 % 

nezaměstnaný / ekonomicky neaktivní 15 3,0 % 

žák / student 61 12,2 % 

důchodce 131 26,2 % 

Zdroj 137: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 
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1.2 Výsledky: cestovní deník 

Počet cest za den 

Průměrný počet cest na jednoho člověka v rozhodný den je 3,22, což odpovídá běžným hodnotám 

v podobných výzkumech. Kromě dvou cest do práce a z práce absolvuje člověk ještě jednu cestu navíc 

s různým účelem, například na nákup, za sportem, vyzvednutí dětí ze školských zařízení a podobně. 

Průměr ovšem výrazně zkresluje zdrojová data a 3 cesty ve skutečnosti absolvuje pouze necelá pětina 

dotazovaných (viz následující graf). 

138/ Počet cest za den 

 

Zdroj 138: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

O jedné provedené cestě v rozhodný den hovoří 31 % respondentů, stejně velké procento (31,0 %) 

respondentů pak hovoří právě o typických dvou cestách denně. Typicky před cestou z práce domů vloží 

cestu k nákupu 18,1% respondentů, tj. vykazují 3 cesty.  Nad 4 a více cest denně pak vykazuje 19,8 % 

respondentů. 

 

Cesty uvnitř oblasti a vně oblasti 

Celkem 81,5 % zaznamenaných cest začíná i končí v rámci Havířova, výrazně tak převažují nad cestami 

vně města (viz graf níže). Tento poměr je typický pro větší města, která mají na svém území pracovní, 

nákupní i volnočasové příležitosti a většina obyvatel se tak pohybuje na území města svého bydliště. 

139/ Podíl vnitřních a vnějších cest 

 

Zdroj 139: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

1 cesta; 
31,0 %

2 cesty; 
31,0 %

3 cesty; 
18,1 %

4 cesty; 
11,7 %

5 cest;
4,7 %

6 a více 
cest; 
3,4 %

vnitřní; 
81,5 %

vnější; 
18,5 %
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Účel cesty dle zvolené dopravní formy 

V rámci rozlišení účelu cesty je kromě podílu jednotlivých účelů možné stanovit také podíly 

jednotlivých dopravních prostředků (viz tabulka níže). 

140/ Podíl zvolené dopravní formy dle účelu cesty 

Účel cesty 
Auto – 

řidič 

Auto – 

spolujezdec 

Autobus 

(mimo MHD) 
Jízdní kolo 

Pracoviště 33,1 % 23,3 % 14,5 % 15,1 % 

Služebně / obchodně 0,5 % 0,0 % 1,3 % 0,0 % 

Škola / vzdělání 1,7 % 2,9 % 51,3 % 0,0 % 

Doprovod osob 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 

Nákup 13,1 % 11,7 % 2,6 % 7,5 % 

Osobní vyřizování 2,0 % 2,9 % 1,3 % 4,3 % 

Návštěva 2,0 % 4,9 % 1,3 % 5,4 % 

Volný čas 2,3 % 6,8 % 1,3 % 19,4 % 

Zpět domů 44,5 % 46,6 % 26,3 % 48,4 % 

Celkový podíl 37,6 % 6,4 % 4,7 % 5,8 % 

     

Účel cesty 
MHD 

(všechny druhy) 
Motocykl / skútr Pěšky Vlak 

Pracoviště 6,9 % 23,1 % 4,6 % 16,7 % 

Služebně / obchodně 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Škola / vzdělání 1,3 % 0,0 % 1,0 % 16,7 % 

Doprovod osob 2,1 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 

Nákup 21,0 % 0,0 % 12,7 % 0,0 % 

Osobní vyřizování 4,7 % 0,0 % 4,0 % 0,0 % 

Návštěva 7,7 % 7,7 % 8,1 % 0,0 % 

Volný čas 2,1 % 15,4 % 26,3 % 0,0 % 

Zpět domů 54,1 % 53,8 % 41,8 % 66,7 % 

Celkový podíl 14,5 % 0,8 % 29,8 % 0,4 % 

Zdroj 140: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

Z tabulky lze u dopravní formy – auto řidič – vyčíst, že tato forma nejčastěji tato forma využívána k 

cestám domů, a to z cest a s tím související cesty na pracoviště a na nákup. Autobus (mimo MHD) je 

primárně využíván k cestě za vzděláním. Účel cesty dopravní formy – MHD (všechny druhy) byl 

překvapením. MHD se nejčastěji využívá pro účel nákupu. Zajímavé je využití MHD nejčastěji pro účely 

nákupu. Vlak je využíván skoro výhradně pro cestu do práce, do školy a poté pro návrat domů. Pěší 

cesty, které představují až 30 % všech cest, jsou využívány spíše pro účely trávení volného času, dále k 

nákupům a pochopitelně k cestám domů. Pouze minimálně k cestám do zaměstnání. 

Při agregaci výsledků je možné data z tabulky výše interpretovat z hlediska udržitelnosti a individuality 

(viz graf). 
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141/ Podíl typu přepravy v rámci zaznamenaných cest 

 

Zdroj 141: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

Z těchto výsledků je vidět výše uvedeného vyplývá, že nadpoloviční většina cest je již dnes 

uskutečňována udržitelnými formami dopravy – veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole. Podíl silniční 

dopravy (auto – řidič, auto – spolujezdec a motocykly) přesto dosahuje 44,8 % a stále nabízí prostor 

pro zlepšení dělby přepravní práce. 

Použitý dopravní prostředek podle délky cesty 

Z analýzy délky cest vyplývá, že téměř dvě třetiny (65,5 %) je delších než 3 km. V této kategorii 

převažuje využívání osobního automobilu, následovaná s odstupem veřejnou dopravou 

a zanedbatelnými podíly ostatních módů (viz následující tabulka). 

 142/ Použitý dopravní prostředek podle délky cesty 

Dopravní prostředek do 1 km 1–3 km 3 a více km Celkový součet 

Auto – řidič 0,0 % 13,3 % 54,0 % 37,6 % 

Auto – spolujezdec 1,1 % 1,5 % 9,1 % 6,4 % 

Autobus (mimo MHD) 0,0 % 0,0 % 7,2 % 4,7 % 

Jízdní kolo 1,4 % 19,6 % 3,4 % 5,8 % 

MHD (všechny druhy) 0,0 % 3,3 % 21,3 % 14,5 % 

Motocykl / skútr 0,0 % 0,4 % 1,1 % 0,8 % 

pěšky 97,5 % 61,9 % 3,3 % 29,8 % 

Vlak 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,4 % 

Podíl na počtu cest 17,7 % 16,8 % 65,5 % 100,0 % 

Zdroj 142: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

U cest v rozmezí 1 až 3 kilometrů (cca půl hodiny chůze) již převažují pěší přesuny (61,9 %) a pětinový 

podíl má jízdní kolo (19,6 %). Osobní automobil je s podílem 14,8 % používán spíše okrajově. 

Při cestách do jednoho kilometru je pěší přesun výhradní formou dopravy (97,5 %), minimálně je 

zastoupeno ještě využití jízdního kola a spolujízda automobilem. V pozici řidiče automobil při této 

délce cesty nikdo nevyužívá. 

44,8 %

19,6 %

5,8 %

29,8 % Individuální silniční doprava

Veřejná doprava

Cyklodoprava

Pěší doprava
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1.3 Výsledky: mobilita 

1.3.1 Využívání jízdního kola 

143/ Využití kola jako dopravního prostředku v sezóně (jaro až podzim) 

 

Zdroj 143: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

Necelých 10 % obyvatel kolo jako dopravní prostředek využívá vícekrát týdně. Celkem tedy mezi tyto 

dvě aktivnější skupiny patří okolo 12% obyvatel Havířova. Kolo jako dopravní prostředek vůbec 

nevyužívá 53 % obyvatel Havířova, a to i přes dotaz na sezónu (jaro až podzim). 

Důvody pro využívání jízdního kola jsou především pozitivního rázu, přičemž dva dominují: dobrá síť 

cyklostezek a cyklotras (26,8 %) a zlepšení vlastního zdraví (26,2 %). Jen malou část odpovědí zaujímá 

negativní motivace jako vysoká cena pohonných hmot (4,8 %) nebo špatné parkování pro auta (2,4 %). 

Mezi hlavní důvody, proč respondenti kolo nevyužívají patří nedostupnost kola v domácnosti (35,8 %), 

časová nevýhodnost (16,0 %), nebezpečí v dopravním provozu (12,4 %) a méně pohodlí na cestě 

(11,2 %). Nejčastější bariéra nedostupnosti kola může souviset s převažujícím bydlením v bytech, kde 

je uložení kola obtížně řešitelné. 

1.3.2 Využívání veřejné dopravy 

V Havířově je MHD využíváno relativně často. Ke každodennímu využití se hlásí 10,0 % respondentů 

(dotázaných) a dalších 23,1 % obyvatel pak MHD využívá několikrát týdně (viz graf níže). To 

koresponduje se zjištěním z cestovních deníků, kde MHD tvořilo 14,5% podíl ze všech zaznamenaných 

cest. 
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144/ Četnost využívání MHD 

 

Zdroj 144: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

Mezi častými uživateli pak převažují nejmladší a nejstarší věkové kategorie a ženy obecně. 

U motivace pro využívání MHD převažují pozitivní nebo neutrální důvody: zvýšená cestovní rychlost 

(29,8 %), zvýšené pohodlí ve vozidlech (14,4 %) obecně větší potřeba cestovat (13,2 %) a zlepšené 

spojení – interval a dostupnost (12,6 %). Negativní motivaci uvedla pouze zhruba třetina respondentů, 

přičemž důvody převažovaly dva: vysoká cena pohonných hmot (23,8 %) a zhoršené podmínky pro 

parkování auta (14,4 %). 

Jednoznačně největší bariérou pro vyšší využití veřejné dopravy je dle samotných respondentů špatné 

spojení (spojené s čekáním a přestupy), které uvádí 29,8 % obyvatel Havířova a následně pak časová 

nevýhodnost veřejné dopravy, kterou uvádí 28,6 % dotázaných. I přes nadpoloviční podíl těchto 

základních důvodů to nemusí znamenat špatnou nabídku veřejné dopravy. Pro některé cesty nebo 

jejich načasování se MHD uživatelům hodit nemusí, což neznamená, že ji při jiné cestě nevyužijí. 

Nezanedbatelnou část tvoří také důvody týkající se „kultury cestování“, neboť více než třetina 

respondentů uvedla jako důvod chování spolucestujících – soukromí / bezpečí (21,0 %) a nepříjemné 

prostředí / prostor ve vozidlech (16,8 %). Cenu vysokého jízdného uvádí 14,2 % respondentů. 

Spokojenost s veřejnou dopravou v Havířově hodnotí pozitivně cca 78 % obyvatel, většina ostatních 

deklaruje, že nemají zkušenost a nespokojených je pouze 6,8 % (podrobněji viz graf níže). 
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145/ Spokojenost s veřejnou dopravou v Havířově 

 

Zdroj 145: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

Spokojenost je nejvyšší u nejmladších a starších účastníků, což koresponduje s jejich vyšším využíváním 

v rámci těchto věkových kategorií. Spokojnost je výraznější u žen, což ovšem může souviset s tím, že 

mají výrazně nižší podíl respondentů bez zkušeností s MHD (11,8 %) než muži (32,6 %). 

1.3.3 Využívání automobilu 

Průzkumem bylo zjištěno, že 61 % obyvatel Havířova využívá automobil každodenně či několikrát týdně 

(jako řidič či spolujezdec). U věkových kategorií 30–59 let se údaj dokonce limitně blíží 90 %. Na denní 

bázi jsou to výrazně častěji muži než ženy. Nejméně je pak automobil využíván dle očekávání 

u nejstarších a nejmladších osob. Celkově nikdy vozidlo nevyužívá pouze okolo 19,7% obyvatel města. 

Podrobněji rozložení odpovědí níže. 
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146/ Četnost využívání osobního automobilu 

 

Zdroj 146: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

Mezi hlavní motivace patří požadavek na flexibilitu (42,8 %), rychlejší cestování (36,2 %) a sdílení auta 

s podobně cestujícím řidičem (21,2 %). Pouze 12,0 % odpovědí uvádí, že je důvodem nevyhovující 

nabídka veřejné, cyklistické nebo pěší dopravy. 

Jako velmi výrazná bariéra u požívání automobilu se v odpovědích ukázala zvýšená cena pohonných 

hmot, kterou uvedlo 53,0 % dotázaných. Je ovšem otázka, nakolik tuto skutečnost uživatelé skutečně 

reflektují, neboť v době provádění průzkumu (červen 2022) se cena pohonných hmot pohybovala 

zhruba o třetinu více než je dlouhodobý průměr (45 Kč místo 35 Kč). V praxi přesto nejsou pozorovány 

výrazné úbytky přepravních výkonů. 

Další odpovědi jsou výrazně méně četné a uvádí například zhoršené parkování (13,2 %), lepší nabídku 

cyklistiky nebo chůze (8,6 %) nebo lepší možnosti veřejné dopravy (5,4 %). 

Délka chůze k zaparkovanému vozidlu 

V rámci dotazování bylo zjišťována také vzdálenost v minutách, kterou uživatelé absolvují od místa 

bydliště k zaparkovanému vozidlu. První otázka se týkala aktuální zkušenosti, tedy kolik času jim 

docházka dnes zabere, a druhá zjišťovala ideální a horní hranici tohoto intervalu. 

Průměrná délka docházky z místa bydliště k zaparkovanému automobilu se pohybuje kolem čtyř minut 

(přesně 3,8) a je víceméně shodná pro všechny věkové kategorie i pohlaví. Pouze u skupiny 60 a více 

let je průměr odpovědí výrazně nižší (2,4 minuty) než celkový průměr (viz graf níže). 
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147/ Průměrná časová náročnost docházky k zaparkovanému vozidlu z místa bydliště 

 

Zdroj 147: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

Při dotazu na ideální dobu docházky k vozidlu ze sebraných odpovědí vychází průměr 2,6 minut, což je 

o minutu méně, než dnes řidiči absolvují. 

148/ Průměrná doba docházky k zaparkovanému vozidlu: ideální a již nepřijatelná 

 

Zdroj 148: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 
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Jako nepřijatelná délka docházky se u průměru všech věkových kategorií i celkového průměru čas 

pohybuje kolem 15 minut, což je překvapivě vysoká hodnota. 

Měsíční výše platby za rezidentní parkování 

149/ Průměrná výše měsíční ceny za rezidentní kartu pro parkování: přijatelná a nepřijatelná hodnota 

 

Zdroj 149: vlastní zpracování, Respond & Co, s.r.o. 

Měsíční poplatek za rezidentní parkování je pro obyvatele Havířova částka okolo 200 Kč za jeden 

automobil. Vyšší částky připouští mladší lidé, a s rostoucím věkem klesá ochota platit.  

Nepřijatelnou částkou je pak hodnota cca 500 Kč za automobil na měsíc. Zde platí podobná 

charakteristika – s rostoucím věkem klesá částka, která je nepřijatelná, byť rozdíly nejsou velké.   

1.4 Shrnutí 

Výsledky průzkumu jsou veskrze pozitivní. Udržitelná doprava představuje nadpoloviční podíl na počtu 

cest (55,2 %), byť z hlediska vzdálenosti bude podíl jistě menší, neboť pěší a cyklistická doprava bude 

těžko používána na delší vzdálenosti. I tak se však jedná o dobrý výsledek, ale zároveň je zde prostor 

pro zlepšení. Zejména cyklistická doprava má prostor pro růst, neboť zaujímá pouze 5,8 %. Území je 

přitom sklonově náročné a liniová cyklistická infrastruktura je poměrně dobře rozvinutá. 

S veřejnou dopravou je spokojeno 71,2 % dotázaných a pokud bychom brali v úvahu pouze ty, kteří 

zkušenost mají a hodnocení uvedli, dosahuje spokojenost 91,3 % uživatelů MHD. Toto číslo je velmi 

vysoké a znamená dobrou veřejnou dopravu z různých úhlů pohledu – četnosti spojů, rozsahu provozu, 

kvality vozidel nebo ceny jízdného. To ostatně potvrzuje i zjištěný podíl cest z cestovních deníků ve výši 
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14,7 % (19,8 % s připočtením meziměstských autobusů a vlaků) a odpovědi respondentů, že MHD 

využívá denně nebo několikrát v týdnu třetina dotázaných (33,1 %). 

Mezi důvody pro nevyužívání cyklistické nebo veřejné dopravy se nedostatečná nabídka objevovala 

v menším množstvím případů a není proto hlavní příčinou pro jejich nevyužívání ze strany některých 

uživatelů. I na základě dalších odpovědí je patrné, že volba dopravního prostředku je na straně 

uživatelů dána spíše osobními preferencemi a požadavky než negativní motivací, která by mohla 

pramenit například z nedostatečné nebo nevhodné veřejné dopravy, nabídky cyklotras a podobně. 
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2 MULTIMODÁLNÍ MODEL DOPRAVNÍ POPTÁVKY 

Dopravní model představuje vizuální zjednodušenou podobu reálného světa, díky které je možné 

ověřovat dopady plánovaných změn v infrastruktuře na dopravu v řešené oblasti, posuzovat vlivy na 

životní prostředí nebo hodnotit ekonomické náklady či přínosy. K vytvoření dopravního modelu slouží 

mnoho softwarových nástrojů a technologických procesů, pomocí kterých lze dosáhnout 

požadovaných výsledků. 

2.1 Postup zpracování 

Dopravní model města Havířov a blízkého okolí je zpracován v softwaru PTV VISUM společnosti PTV 

GROUP, Karlsruhe a je zhotoven na principu čtyřstupňového dopravního modelu, který řeší základní 4 

stupně modelace poptávky – potřebu cestovat, kam cestovat, jakým způsobem a kudy cestovat. 

1. stupeň – Trip Generation – určení zdrojových a cílových proudů 

2. stupeň – Trip Distribution – určení směrování přepravních relací 

3. stupeň – Modal Split – dělba přepravní práce 

4. stupeň – Traffic Assignment – přidělení dopravních proudů na konkrétní úseky dopravní sítě 

Pomocí jednotlivých částí dopravního modelu lze modelovat dopravní poptávku v závislosti na 

demografickém chování a struktuře obyvatelstva, pracovních příležitostech, kapacitách školních 

zařízení, zájmových oblastech a kvalitě dopravního spojení. Postup zpracování dopravního modelu je 

znázorněn následujícím schématem. 

150 / Schéma zpracování dopravního modelu 

 

Zdroj 150: vlastní zpracování 

 

Výstup 

 

Dopravní síť 

 

Výchozí / vstupní data 

Trip Generation 

Zdrojové a cílové proudy 

 

Trip Distribution 

Směřování přepravních proudů 

 

Modal Split 

Dělba přepravní práce 

Assignment 

Přidělení dopravních proudů 

Evaluation, Vyhodnocení 

 

O
pa

ko
vá

ní
 

 

Kalibrace, validace 



PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  
 

 

    111 

Dopravní síť tvoří orientovaný graf G (V, H), který je složen z hran (H) a vrcholů (V). Vrcholy představují 

počáteční a konečné prvky komunikační sítě, jako jsou například křižovatky, zastávky, železniční stanice 

atd. Hrany grafu spojují vrcholy a znázorňují jednotlivé úseky dopravní sítě – komunikace. Základními 

parametry pro nastavení komunikací jsou – počet jízdních pruhů, kapacita, maximální rychlost, 

cestovní rychlost, přiřazení dopravních módů.  

V dopravním modelu města a jeho okolí jsou komunikace rozděleny do následujících kategorií a jsou 

jim přiřazeny odpovídající parametry s ohledem na průchod intravilánu či extravilánu: 

• Dálnice 

• Silnice I. třídy 

• Silnice II. třídy 

• Silnice III. třídy 

• Místní komunikace 

• Obytná zóna, zóna 30 

Dalším prvkem dopravní sítě jsou tzv. centroidy, neboli zóny/okrsky, které představují zdroj a cíl všech 

cest v dané oblasti. Okrsek je volen na základě jeho účelu a velikosti dopravního modelu. Může se 

jednat o městskou část, obec, město nebo například pouze nákupní centrum se silným cílem cest. 

Dopravní model obsahuje 130 centroidů v zájmovém území, z nichž 104 vyjadřuje vnitřní modelovanou 

oblast města. Dalších 26 zón slouží jako kordony na hranicích města. Havířov je rozdělen do zón na 

základě sítě ulic a významných cílů cest – nákupní centra, hypermarkety, centrum města, významní 

zaměstnavatelé či školní zařízení. Vnitřní doprava města je modelována standardním způsobem 

využívající 4 stupně dopravní poptávky. Tranzitní doprava je převzata z provedeného směrového 

průzkumu. Zbývající externí vztahy jsou do modelu zahrnuty přičtením samostatné matice. Ta byla 

vypočítána pomocí jednostranně omezeného logitového modelu výpočtu trip distribution na 

kordonech hranic města. 

Za účelem multimodální poptávky jsou do modelu zaneseny autobusové zastávky, které jsou v přímém 

linkovém spojení s městem po hranice modelovaného území. Dále jsou zadána linková vedení včetně 

jízdních řádů. Jedná se o veškeré autobusové linky procházející skrze město.  

Jako vstupní hodnoty do modelu byla použita data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021 v Česku 

(SLDB 2021), poskytnutý přehled počtu obyvatel dle ulic a ZSJ od ČSÚ, data ohledně zaměstnavatelů 

a škol z aplikace ARES – ekonomické subjekty Ministerstva financí, výsledky z Celostátního sčítání 

dopravy 2021 (ŘSD ČR), data z Dojížďky do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů pro 

Středočeský kraj z roku 2011, výsledky směrového sčítání provedeného Zpracovatelem studie. Pro 

veřejnou hromadnou dopravu jsou aplikovány jízdní řády získány z webových stránek 

http://www.portal.idos.cz. 

Směrování přepravních proudů je určeno na základě přiřazení cest mezi přepravními okrsky pomocí 

gravitačního modelu a ukládá se do OD matic přepravních vztahů (Origin – Destination Matrix) pro 

jednotlivé módy dopravy. K přiřazení výpočtů na síť pro individuální dopravu byla použita metoda 

Equilibrium assignment pro rovnovážné zatížení sítě pracující na principu Wardropovy první zásady: 

„Každý účastník silničního provozu volí svou trasu tak, že cestovní doba na všech alternativních trasách 

je stejná a přechodem na jinou trasu by se zvýšila osobní cestovní doba.“ Pro veřejnou hromadnou 

dopravu je použita metoda timetable-based, která přiřazuje cestující na základě zadaných jízdních řádů 



PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY STATUTÁRNÍHO MĚSTA HAVÍŘOVA  
 

 

    112 

postupně pro každý vztah samostatně. Pro dosažení rovnovážného stavu byl nadefinován vícestupňový 

iterační proces založený na postupném zatěžování dopravní sítě. Zároveň byl nastaven odpor trasy 

pomocí koeficientů (a, b, c) funkce Volume delay function určující závislost mezi intenzitou dopravy 

a aktuální dopravní dobou na úseku. 

Kalibrace modelu proběhla v první fázi kontrolou správného nastavení komunikační sítě a vstupních 

hodnot. Zároveň byly upraveny koeficienty ovlivňující průměrné délky cest a dělbu přepravní práce 

tak, aby odpovídaly výsledkům z provedeného Průzkumu dopravního chování obyvatel. Následně byly 

hodnoty intenzit dopravy kalibrovány dle hodnot z křižovatkových dopravních průzkumů provedené 

zpracovatelem a dále z dat mobilního radaru města Havířov. Tyto hodnoty byly před kalibrací upraveny 

dle vývoje dopravní poptávky v řešeném území. Dalším podkladem ke kalibraci byly naměřené intenzity 

vozidel při směrovém měření, které bylo provedeno zpracovatelem studie. Pro kalibraci byla zvolena 

metoda least squares – matematicko-statistická metoda pro aproximaci řešení. Výsledná kvalita 

kalibrace dat byla porovnána s hodnotami z Celostátního sčítání dopravy 2020 a ověřena pomocí GEH 

statistiky. Hodnota GEH menší než 5,0 splňovalo více než 85 % kalibračních hodnot. 

2.2 Dopravní model IAD – rok 2022 

Výchozím dopravním modelem je stav k roku 2022, který odpovídá současné dopravní situaci. Grafické 

jeho zpracování v počtech vozidel v obou směrech za 24 hodin je součástí Přílohy 4 - Dopravní model 

– IAD 2022. Z výsledků modelované situace je patrné velmi silné zatížení silniční sítě na příjezdu do 

Havířova po silnici I/11 od Ostravy, které dále ještě narůstá za kruhovým objezdem ve směru do centra 

po ulici Hlavní třída. Z podstatné části se jedná o tranzit skrze město, který v tuto chvíli nemá žádnou 

přímou alternativu pro jeho vymístění mimo město. Zároveň je Havířov silný atraktor a mnoho 

dopravních výkonů je rovněž prováděno za účelem cesty do města. Další ulice vykazující vysoké 

intenzity dopravy s počtem v některých úsecích i přes 10 000 vozidel za 24 hodin jsou Dělnická, kde se 

nachází hypermarket Globus a další nákupní příležitosti, a ulice 17. listopadu. Tyto ulice slouží také jako 

přímé spojení centra s částí města Prostřední Suchá.  

2.3 Dopravní model IAD – rok 2030 

Výhledový stav k roku 2030 je modelován na shodné síti jako pro rok 2030, protože v tomto období 

není počítáno s dokončením žádné větší silniční stavby. Díky tomu je do tohoto období započítán pouze 

koeficient navýšení intenzit dopravy.  Prognóza dopravní poptávky byla stanovena na základě 

dostupných podkladů o rozvojovém území města a blízkého okolí s přihlédnutím k prognózám intenzit 

automobilové dopravy dle TP 225 a dle vlastních zkušeností z obdobných dopravních modelů. Výsledná 

podoba matice přepravních vztahů pro rok 2030 přiřazená na síť je součástí Přílohy 5 - Dopravní model 

– IAD 2030. Do roku 2030 je počítáno se stále rostoucí mobilitou obyvatel a zároveň navyšování 

nákladních přepravních výkonů. Po roce 2030 by mělo dojít ke zpomalení růstu intenzit dopravy či 

k částečné stagnaci. 

2.4 Dopravní model IAD – rok 2040 

Do dopravního modelu pro rok 2040 je zahrnuta přeložka silnice I/11, která bude sloužit pro převedení 

veškeré regionální tranzitní dopravy ze stávající silně zatížené trasy skrze město. Zároveň jsou intenzity 

dopravy opět navýšeny o koeficient růstu dopravy, který s sebou ale nepřináší zásadní změny v počtech 

vozidel oproti minulému modelovanému období. Novou silniční stavbu bude dle modelované situace 

využívat přibližně 10 000 vozidel za 24 hodin, o které klesne intenzita na stávající silnici I/11 vedoucí 
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skrze město. Po dostavění výhledové druhé větvě této silniční stavby (stavba I/68 Vrbice – Havířov) 

dojde k propojení dálnice D1 a D48, což s sebou přinese další přepravní výkony.  

2.5 Dopravní model VHD – rok 2022 

Model veřejné hromadné dopravy je rozdělen do 3 segmentů dle druhu a typu přepravy na městskou 

autobusovou dopravu, regionální autobusovou dopravu a železniční dopravu. Výstupy z modelu jsou 

uvedeny v počtu cestujících za 24 hodin. Grafické znázornění výsledné matice přepravních vztahů 

přiřazených na síť je součástí přílohy 7_ Dopravní model_VHD 2022. Základní modelace byla provedena 

na vnitřním území řešené oblasti. Dále byly přičteny matice tranzitních a externích vtahů. Vstupními 

hodnotami pro tyto vztahy byly výstupy v hodnotách průměrných počtů cestujících na kordonech 

města od společností Koordinátor ODIS s.r.o., ČSAD Havířov a.s. a České dráhy, a.s. Výsledná matice 

přepravních vztahů veřejné hromadné dopravy byla kalibrována na jednotlivých úrovních dopravních 

segmentů na základě poskytnutých hodnot o počtu nastupujících a vystupujících cestujících na 

jednotlivých zastávkách. Tyto hodnoty byly rovněž získány od výše zmíněných firem. Z dopravního 

modelu jsou patrné silné vazby s městem Ostrava. Naopak významné cíle či zdroje cest v Havířově jsou 

Hlavní a Dlouhá třída, železniční stanice Havířov (silný přestupní uzel s železniční dopravou) a severní 

část města Šumbark. 

2.6 Přílohy dopravního modelu 

Příloha 1_Havířov_Křižovatkový dopravní průzkum 

Příloha 2_Havířov_Směrový dopravní průzkum  

Příloha 3_Havířov_Grafický výstup tranzitní matice přepravních vztahů 

Příloha 4_ Dopravní model_IAD 2022 

Příloha 5_ Dopravní model_IAD 2030 

Příloha 6_ Dopravní model_IAD 2040 

Příloha 7_ Dopravní model_VHD 2022 
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D NÁVRHOVÁ ČÁST 

Zajištění mobility je jedním ze základních kamenů udržitelné dopravy a udržitelného rozvoje města 

vůbec. Zpracovaný dokument má za cíl zajištění uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městě a 

jeho okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace 

a evaluace. Základním posláním SUMP je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, aby byla 

zajištěna dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, 

společnost (kongesce a zábor prostoru) a životní prostředí (hluk a znečištění). 

Tato dokumentace bude syntetickým materiálem. Zkoordinuje především územní a dopravní 

plánování, navržený dopravní systém zajistí dostupnost základních cílů a služeb všem cílovým 

skupinám, bude preferovat ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a spotřebu 

energie a bezpečnou dopravu jak z hlediska vnější, tak i vnitřní bezpečnosti jednotlivých druhů 

dopravy. 

Obsah návrhové části je dle SoD zpracovaný strategický dokument – Plán udržitelné městské mobility, 

který bude členěn do následujících kapitol návrhové části. 

• Úvod 

• Zadání návrhové části 

• Manažerské shrnutí 

• Vize a strategické cíle SUMP 

• Indikátory SUMP 

• Opatření a aktivity SUMP 

• Změny procesu plánování ve vazbě na SUMP 

• Finanční plán SUMP včetně externích zdrojů financování 

• Akční plán 

• Přílohy 

1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ 

Na základě analytické části je navržena vize plánu mobility, kterou rozvíjejí čtyři strategické cíle. Ty jsou 

dále rozvíjeny opatřeními, které budou realizovány aktivitami. Pro hodnocení plánu mobility jsou 

stanoveny indikátory na úrovni strategických cílů. 

• Při zpracování jsou dodrženy základní principy plánování udržitelné městské mobility: 

• Participační přístup – zapojení občanů a všech zainteresovaných partnerů ve všech fázích 

plánovacího procesu 

• Závazek pro udržitelnost – vyvážení socioekonomického rozvoje a kvality životního prostředí 

• Integrovaný přístup – integrace různých odvětví hospodářské správy i různé úrovně správních 

orgánů včetně zahrnutí sousedních (ovlivněných a ovlivňujících) oblastí, integrace všech 

druhů a forem dopravy (osobní i nákladní, individuální, sdílená, veřejná hromadná, 

motorizovaná, nemotorizovaná, služební, soukromá) 

• Jasná vize, jasný záměr, měřitelné cíle – stanovení jasné vize rozvoje města s uvedením 

konkrétních měřitelných cílů a stanovením podmínek pro jejich pravidelné vyhodnocování 

• Přehled finančních nákladů a přínosů – odborný odhad finančních nákladů a dosažených 

přínosů, využívání synergie při návrhu souborů opatření pro zajištění stanovených cílů 
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Komplexní návrh řešení městské mobility respektuje principy udržitelného rozvoje území, návrh je 

zaměřen především na potřeby obyvatel a omezení nárůstu automobilismu, se snahou o maximální 

využití stávající dopravní infrastruktury a podporu udržitelné dopravy. 

2 VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE SUMP 

Vize je základním kamenem strategie. Dopravní strategie se nezabývá dopravou, jelikož ta je pouze 

prostředníkem pro uspokojování potřeb obyvatel a firem. Vize byla na základě projednání stanovena 

ve znění: 

DOPRAVA PRO HARMONICKÉ MĚSTO 

Pod vizí „Doprava pro harmonické město“ si musíme představit důraz na bezpečnost, nízký stupeň 

negativních vlivů dopravy, akcentaci multimodality a přechod na nízkouhlíkovou dopravu. Harmonií je 

myšlen soulad mezi dopravou a okolím. Uspokojení potřeb bez výrazných komplikací. 

Vizi rozpracovávají 4 strategické cíle ve kterých interagují uživatelé s dopravní infrastrukturou, trendy, 

vývojem vědy a názory udržitelné mobility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 SCÉNÁŘE 

Scénáře dopravního vývoje jsou provedeny na základě analytické části na základě stanovených 

strategických cílů a opatření v návrhové části. Scénáře jsou provedeny pro rok 2035. 

Zatímco trendový scénář předpokládá zvyšování podílu automobilové dopravy zejména na úkor pěší 

dopravy a veřejné hromadné dopravy, tzv. aktivní scénáře předpokládají realizaci politiky podporující 

udržitelnou dopravu. 

  151/ Navržené scénáře vývoje dělby přepravní práce 

Scénář Stav Trend Nemotorový 
Hromadné 

dopravy 
Kombinovaný 

IAD 36 % 47 % 32 % 33 % 27 % 

VHD 36 % 30 % 33 % 39 % 37 % 

Kolo 4 %     6 % 10 % 4 % 10 % 

Pěšky 24 % 17 % 25 % 24 % 26 % 

Celkem 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Zdroj 151: UDIMO 2018 
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Nemotorový scénář předpokládá zejména podporu pěší a cyklistické dopravy. Výstavba cyklistických 

stezek by měla být akcentována. Připravovány by měly být zejména stezky denní dojížďky. Scénář má 

nižší nároky na finance hlavně díky snížení krytí prokazatelné ztráty VHD a zvýšení investic do cyklistické 

infrastruktury. 

Scénář hromadné dopravy předpokládá akcentaci zvyšování krytí prokazatelné ztráty do roku 2023 a 

následně bude od roku 2024 město platit kompenzaci dopravci dle výsledku výběrového řízení, které 

vyhrála společnost ČSAD Havířov a.s.  

Kombinovaný scénář předpokládá úpravu linek veřejné dopravy za současného nezvyšování 

prokazatelné ztráty. Efektivita VHD by měla růst. Současně jsou realizovány aktivity vedoucí k podpoře 

cyklistické a pěší dopravy. Tento scénář bude náročný na zajištění financování. V případě, že bude 

možné v dostatečné míře čerpat dotace na podporované aktivity, je možné jej realizovat. 

Mimo problematiku změny dělby přepravní práce bude Havířov čelit odlivu obyvatel a tlaku na zajištění 

individuální mobility v bytové zástavbě. Tato problematika se bude v budoucnu více než dnes dotýkat 

možnosti nabíjení vozidel na veřejných prostranstvích, resp. na volném stání na terénu. Předpokládá 

se rozvoj elektromobility zejména ve formě plugin hybridů. Ve vzdálené budoucnosti bude možné 

pokrýt potřeby vodíkovým pohonem, který je dnes méně rozvinut než elektromobilita. Naopak ve 

vozovém parku příměstské autobusové dopravy (PAD) se předpokládá využití vozidel na CNG, BioCNG 

nebo vodíkový pohon. U MHD pak elektrobusy. Cíle stanovené v obnově vozového parku musí být do 

budoucna zajištěna dotacemi. 

V dlouhodobém horizontu si město zvolilo kombinovaný scénář k naplňování. Budou podporovány 

aktivity pěších, cyklistů i veřejné hromadné dopravy. Tím bude dosaženy synergie pro snížení podílu 

IAD. 

 

4 INDIKÁTORY SUMP 

Navržené indikátory jsou navrženy pro kvantifikaci pokroku nastavených strategických cílů. Každý 

strategický cíl má stanoven jeden nebo více indikátorů. Indikátory jsou stanoveny s ohledem na 

předpokládaný pokrok v segmentu dopravy. Zejména cíle dosažení nízkouhlíkové (či bezuhlíkové) 

dopravy budou potřebovat vysoké úsilí, jelikož na evropské úrovni jsou cíle stanoveny velmi přísně. 

Naopak dosažení těchto cílů by mělo vést ke zvýšení konkurenceschopnosti a významnému zlepšení 

životního prostředí a kvality života obyvatel ve městě.
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  152/ Navržené indikátory pro sledování stanovených cílů a jejich vazba na další strategické dokumenty 

Indikátor Rok Stav Rok Cíl Vazba 
Strategický 

cíl 

Dělba přepravní 
práce udržitelnými 

druhy dopravy 
2022 55 % 2030 60 %   

Marketing 
dopravy 

Počet 
nevyhovujících 

přechodů a míst 
pro přecházení 

2018 233 2030 173   
Místo pro 

život 

Délka cyklistických 
stezek 

2018 24 km 2030 29 km   
Místo pro 

život 

Počet nehod se 
smrtelným a 

těžkým zraněním 
2021 4/rok 2030 2/rok   Bezpečnost 

Počet nabíjecích 
stanic 

elektromobilů 
nebo plnících 

stanic 

2017 1 2030 

50 
nabíjecích 

stanic nebo 
1 

vysokotlaká 
vodíkové 

plnící 
stanice 

Bílá kniha (Snížit podíl 
konvenčně poháněných 

vozidel do roku 2030 
na polovinu) 

Inovace 

Podíl autobusů na 
alternativní paliva 

2022 100 % 2030 

100 % 
BioCNG, 
Elektro 

nebo Vodík 
(případně 

kombinace) 

  Inovace 

Snížení podílu 
nelegálního 

odstavování vozidel 
2018 14,5 % 2030 12 %   

Místo pro 
život 

36. max 24h. 
průměr PM10  

2016 59,1 µg/m3  2030 50 µg/m3 

Program zlepšování 
kvality ovzduší 

aglomerace 
Ostrava/Karviná/Frýdek 

- Místek - CZ08A, 
aktualizace 2020 

Inovace 

Zdroj 152: návrh zpracovatele 

Dle Bílé knihy EU je nutné dosáhnout do roku 2050 městské logistiky bez emisí CO2. To znamená přechod z 

autobusů na CNG na elektrickou trakci, tj. elektrobusy nebo vodíkové autobusy.
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5 OPATŘENÍ A AKTIVITY SUMP 

Opatření jsou obecné nástroje, kterými chceme dosáhnout dlouhodobých strategických cílů. Každé opatření 

je přiřazeno ke strategickému cíli, který naplňuje. Naplňování opatření, a tím i plnění cílů, je zajištěno 

aktivitami (jednotlivé stavby, akce). Aktivity jsou rozpracovány v kartách opatření a detailněji pak v akčním 

plánu. 

 

 

OPATŘENÍ A3 

BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ 

Zajistíme prostředky pro 

každoroční periodickou úpravu 

přechodů s cílem zajištění 

podmínek daných ČSN a vyhl. 

398/2009 Sb. Bude nastolen 

režim projektové přípravy a 

navazující realizace. Upravovány 

budou prioritně přechody přes 

základní komunikační skelet. 

OPATŘENÍ A4 

KAMEROVÝ DOHLED 

Zajistíme kamerový dohled na 

terminálu Havířov, vybraných 

zastávkách a ve vozidlech MHD 

pro zvýšení bezpečí cestujících. 

OPATŘENÍ A2 

BEZPEČNĚ NA KŘIŽOVATKÁCH 

Zajistíme úpravu nebezpečných 

Křižovatek na základní 

komunikační síti přestavbou na 

okružní či světelně řízené. 

Na všech ramenech křižovatky 

budou navrženy přechody pro 

chodce. Cyklistická doprava bude 

řešena v rámci přestavby. 

OPATŘENÍ A1 

BEZPEČNĚ NA KOLE 

Zajistíme    zvýšení    bezpečnosti 

cyklistů budováním dělených a 

sdružených stezek pro pěší a 

cyklisty tam, kde je jízda cyklistů 

s vozidly nebezpečná. 

Budou budovány přejezdy pro 

cyklisty a dopravní značení na 

stezkách bude revidováno. 
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OPATŘENÍ A5 

BEZPEČNĚ DO ŠKOL 

Zajistíme   bezpečnou   cestu   do 

škol budováním bezpečných 

přechodů pro chodce mezi ZŠ a 

spádovou lokalitou. Přechody 

přes kapacitní komunikace 

budou vybaveny semaforem či 

strážcem přechodu v době 7:30 - 

7:50 a 12:00 - 13:00 

OPATŘENÍ B1 

ELEKTROMOBILITA 

Zajistíme možnost nabíjení 

elektromobilů ve městě pomocí 

rozšíření nabíjecích stanic pro 

elektromobily a rekonstrukcí 

rozvodné sítě VO. 

Umožníme výstavbu nabíjecích 

stanic soukromého sektoru na 

pozemcích města. 

OPATŘENÍ B2 

ALTERNATIVNÍ PALIVO MHD 

Zajistíme 100 % autobusů MHD s 

pohonem CNG, BioCNG,  

elektrobusy, či vodíkový pohon 

pomocí nákupu nových vozidel 

s nízkoemisním a bezemisním 

pohonem pro MHD v Havířově. 

OPATŘENÍ B3 

PREFERENCE BUS 

Zajistíme preferenci BUS na 

samostatných pruzích a 

nastavením semaforů pomocí 

platformy V2X. 
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OPATŘENÍ B4 

SPOLUJÍZDA A SPOLUSDÍLENÍ VOZIDLA 

Zajistíme   podporu   spolusdílení 

vozidla více rodinami. 

Zajistíme podporu sdílení jízdy 

vozidla více uživateli. 

OPATŘENÍ B5 

INTELIGENTNÍ ZASTÁVKY MHD 

Zajistíme elektronické informační   

panely   a   indukční smyčky u 

nádraží a na vybraných zastávkách 

MHD a PAD.. Na vybrané zastávky 

umístíme online E-Papery a 

informační LED panely 

OPATŘENÍ B6 
INTELIGENTNÍ KŘIŽOVATKY  

A  PREFERENCE IZS 
 

Zajistíme rekonstrukci semaforů 

s dynamickým či koordinovaným 

řízením s nočním celočerveným 

režimem a s napojením na 

dispečink, aby mohla být 

uplatněna preference IZS. 

Zajistíme kamerový dohled   se 

záznamem na křižovatkách 

řízených semafory. 

 

OPATŘENÍ B7 

PODPORA VÝSTAVBY PARKOVACÍCH 

DOMŮ U BYTOVÉHO FONDU 

Připravíme         plán         rozvoje 

parkovacích domů s cílem pomoci 

soukromému sektoru dobudovat 

potřebné parkovací kapacity v 

původní bytové zástavbě. 

Předpokládá se vznik SVJ 

vlastníků hromadných garáží v 

sídlištích. Garáže nabídnou také 

možnost nabíjení. 
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OPATŘENÍ C1 

PODPORA PĚŠÍCH ZÓN A STEZEK PRO 

CHODCE 

Podpoříme realizaci pěší zóny a 

stezek pro chodce, které zvýší 

pocit bezpečí a komfortu pro 

pěší dopravu. Snížíme hluk z 

dopravy ve vybraných lokalitách. 

OPATŘENÍ C2 

TVORBA ZÓN 30 

(SNÍŽENÍ HLUKU O 2 dB) 

Budeme pokračovat ve zřizování 

zón 30 s omezením rychlosti na 

30 km/hod všude v rezidentních 

oblastech mimo základní 

komunikační skelet. V místech 

bez chodníků budou realizovány 

obytné ulice. 

OPATŘENÍ C3 

ODVEDENÍ TRANZITU 

Zajistíme     odvedení     tranzitní 

dopravy výstavbou obchvatu 

města a odvedení dopravy na 

nadřazený dopravní skelet. 

Zajistíme vymístění silnice I/11 z 

okolí centra města. 

OPATŘENÍ C4 

ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ U 

OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Zajistíme    dostatečné    kapacity 

parkování u 

nemocnice. 

sportovišť  
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OPATŘENÍ C5 

ZAJIŠTĚNÍ PARKOVACÍCH KAPACIT 

REZIDENTŮ 

Zajistíme zlepšení podmínek  

a omezíme ilegální stání v 

obytných souborech. Zajistíme 

dostatečné kapacity parkování a 

carsharingu. 

OPATŘENÍ C7 

OBOUSMĚRNÝ POHYB CYKLISTŮ V 

JEDNOSMĚRKÁCH 

Zajistíme povolení 

obousměrného pohybu cyklistů v 

jednosměrkách od šíře jízdního 

pásu 3,0 m v režimu 

jednopruhové obousměrné 

komunikace s intenzity do 500 

vozidel obousměrně dle ČSN a od 

šíře 3,75 m dle TP 171/2017. 

OPATŘENÍ C6 

ÚPRAVA NEVYHOVUJÍCÍCH 

A DOPLNĚNÍ NOVÝCH CHODNÍKŮ 

Zajistíme       výstavbu       nových 

chodníků v místech zvýšené 

poptávky či místech závažných 

dopravních nehod. Vybrané 

chodníky budou řešeny jako 

společná stezka pro pěší a 

cyklisty. Zajistíme rozšíření či 

opravu nevyhovujících chodníků. 

OPATŘENÍ C8 

PODPORA A ROZVOJ MHD VČ. 
ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO TRASOVÁNÍ 

Budeme podporovat a rozvíjet 

stávající systém MHD. Zajistíme 

nové trasování linek dle dostavby 

komunikační sítě. Prodloužíme 

linku do Bludovic a zavedeme    

linku    , Životic, k Dolu Dukla a 

Šenova. 
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OPATŘENÍ C9 

ZLEPŠENÍ ZASTÁVEK VHD/MHD 

Zajistíme rekonstrukci a výstavbu   

zastávek   dostatečně 

upravených pro osoby se 

sníženou schopností pohybu 

nebo orientace. Zajistíme 

realizaci přístřešků na vybraných 

zastávkách. Ve vhodných 

lokalitách doplníme zastávky 

technologií E-paper. 

OPATŘENÍ C10 

SENIOR TAXI 

Budeme finančně dále 

podporovat službu Senior Taxi 

(Taxík Maxík) jako doplněk k 

MHD. 

OPATŘENÍ C11 

NAPOJENÍ REKREAČNÍCH OBLASTÍ 

Zajistíme připojení rekreačních 

oblastí Těrlicka a Žermanic 

bezpečnými cyklistickými 

stezkami. 

OPATŘENÍ C12 

Zvýšení kapacity P+R u 
dopravního terminálu 

Zajistíme zvětšení parkovacích 

ploch pro parkování ve stylu P+R 

u dopravního terminálu na 

přilehlých pozemcích mezi 

okružními křižovatkami 
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OPATŘENÍ D1 

BUDOVÁNÍ POZITIVNÍ IMAGE 

UDRŽITELNÉ DOPRAVY 

Pomocí propagačních kampaní a 

aktivit ukážeme lidem, jaké jsou 

výhody a možnosti udržitelné 

dopravy s cílem vyvolat změny v 

jejich chování a přispět ke 

zlepšení zdraví a kvality života 

obyvatelů města. 

OPATŘENÍ D2 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA A OSVĚTA 

Prostřednictvím vzdělávacích a 

osvětových akcí zvýšíme znalost 

občanů pravidel silničního 

provozu, o povědomí dopravní 

bezpečnosti a udržitelné 

mobilitě.  

OPATŘENÍ D3 

KOMUNIKACE A INFORMOVANOST 

ÚČASTNÍKŮ DOPRAVNÍHO PROVOZU 

Budeme   aktivně   komunikovat 

s občany, organizacemi a 

veřejnými institucemi a zvýšíme 

informovanost veřejnosti o 

dopravní situaci ve městě, 

možnostech udržitelné dopravy a 

připravovaných projektech / 

aktivitách v dopravě. 

OPATŘENÍ D4 

KVALITNÍ DOPRAVNÍ DOKUMENTACE, 

VČ. DOPRAVNÍHO MODELU 

Zajistíme     adekvátní     přípravu 

dopravních dokumentací pro 

připravované projekty/stavby, vč. 

podpory architektonických 

soutěží. Bude zpracován dopravní 

model pro IAD i MHD. 
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OPATŘENÍ D5 

POSOUZENÍ VLAKOTRAMVAJE 

Necháme vypracovat studii 

proveditelnosti, která beze vší 

pochybností posoudí realizovatelnost 

projektu "vlakotramvaje" Ostrava – 

Havířov a zohlední poptávku, 

možnosti nasazení vozidel, 

majetkoprávní vztahy, technickou 

připravenost a finanční náročnost. 

OPATŘENÍ D6 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM 

Budeme podporovat prohloubení 

integrace MHD, VLD a železniční 

dopravy v rámci IDS MSK pro 

zajištění koordinace jízdních 

řádů, uznávání jízdného a 

zlepšení služeb pro cestujících. 
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6 NÁVRH OPATŘENÍ PRO ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ 

Návrh opatření SUMP zohledňuje doporučená opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší z 

dopravy v zóně CZ08A aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek – Místek (aktualizace 2020). Následující Tabulka 

152 znázorňuje výběr z doporučených opatření programem zlepšování kvality ovzduší, které jsou 

akceptovány v rámci opatření SUMP. 

  153/ Vazba doporučených opatření v rámci programu na zlepšování ovzduší aglomerace CZ08 a navržených opatření v rámci SUMP 

Kód 
opatření 

(dle PZKO 
Název opatření 

Kód 
opatření 

dle 
SUMP 

Název dle SUMP 

AA2 
Ekonomická podpora provozu veřejné 

hromadné dopravy 
C8 

Podpora a rozvoj MHD vč. zajištění nového 
trasování 

AB1 
Realizace páteřní sítě kapacitních 

komunikací pro automobilovou dopravu 
C3 Odvedení tranzitu 

AB6 Odstavná parkoviště, systémy P+R a K+R C12 
Vybudování dalších stání P+R u dopravního 

terminálu 

AB9 
Integrované dopravní systémy veřejné 

hromadné dopravy 
D6 Integrovaný dopravní systém 

AB10 
Zvyšování kvality v systému veřejné 

hromadné dopravy 
C9 Zlepšení zastávek MHD/VHD 

AB11 
Zajištění preference veřejné hromadné 

dopravy 
B3 Preference BUS 

AB12 
Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné 

hromadné dopravě 
B2 Alternativní palivo MHD 

AB13 Podpora cyklistické dopravy 

C11 
 
 

C7 

Napojení rekreačních oblastí 
Obousměrný pohyb cyklistů v 

jednosměrkách 

AB19 
Podpora využití nízkoemisních a 

bezemisních pohonů v automobilové 
dopravě 

B1 Elektromobilita 

AC1 Podpora carsharingu B4 Spolujízda a spolusdílení vozidla 

Zdroj 153: vlastní 

Navržený soubor opatření povede ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Havířov. Pro kvantifikaci konkrétních 

dopadů je nutné provést emisní či imisní posouzení na základě podkladu modelování dopravy. 
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7 NÁVRH ZMĚN PROCESU PLÁNOVÁNÍ VE VAZBĚ NA SUMP 

7.1.1 Vazba na opatření D1 – Budování pozitivní image udržitelné dopravy 

Budování pozitivní image udržitelné dopravy je komplexní dlouhodobý proces. Cílem je zajistit povědomí 

výhod nízkouhlíkové dopravy a udržitelné dopravy analogicky např. k třídění odpadu. Fosilní zdroje jsou 

vyčerpatelné a každá cesta provedená vozidlem na fosilní paliva bude v blízké budoucnosti považována za 

zbytečnou. Ústřední postavou v rozhodovacím procesu je člověk. Okamžikem volby cíle cesty a volby 

dopravního prostředku ovlivňujeme realizaci cesty a její vlivy vč. negativních vlivů na životní prostředí. Náplní 

opatření je realizovat aktivity zajišťující informace o udržitelné dopravě a multimodální plánování cest. 

 

7.1.2 Vazba na opatření D2 – Dopravní výchova a osvěta 

Dopravní výchova a osvěta je dlouhodobý proces, který začíná v mateřských školkách a končí prací se 

seniory. Osvětové akce budou zaměřeny zejména na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

Důležité je zmínit rizika spojená s přecházením vozovky, jízdou dopravních vozidel vč. jízdních kol, užíváním 

nedovolených látek apod. Neméně důležité je zajištění bezpečnosti na autobusových zastávkách a 

informovat cestující o způsobu chování ke snížení rizika krádeže nebo napadení. 

V rámci opatření je vhodné informovat veřejnost o měření rychlosti. Realizovat měření rychlosti a semafory 

s detekcí rychlosti projíždějících vozidel. 

 

7.1.3 Vazba na opatření D3 – Komunikace a informovanost účastníků dopravního provozu 

Obsahuje aktivity zajišťující aktivní komunikaci s občany, organizacemi a veřejnými institucemi a zvýšení 

informovanost veřejnosti o dopravní situaci ve městě, možnostech udržitelné dopravy a připravovaných 

projektech/aktivitách v dopravě. Vhodným médiem jsou Radniční listy, Karvinský a havířovský deník.cz, 

www.havirov-city.cz, sociální sítě. 

V rámci prezentace dat veřejnosti navrhujeme dále rozvíjet mapový portál, kde se prezentují/mohou 

prezentovat mapové podklady a strategické dokumenty. Tento portál poslouží i nadále k prezentaci 

mapových podkladů a strategických dokumentů.  

Současně navrhujeme zlepšit fungování městského GIS tak, aby byly informace dostupné jednak jednotlivým 

odborům tak v dostatečné míře také široké veřejnosti. 

V rámci tohoto opatření bychom doporučili zástupcům města navázat spolupráci s jinými městy a tyto služby 

případně využít od jiných pracovišť jiných měst, např. smlouvou o spolupráci s Oddělením informatiky 

Statutárního města Opavy. 

7.1.4 Vazba na opatření D4 – Kvalitní dopravní dokumentace 

Obsahuje aktivity zajišťující adekvátní přípravu dopravních dokumentací pro připravované projekty/stavby, 

vč. podpory architektonických soutěží. 

Vybrané stavby navrhované v rámci plánu mobility je nutné dále prověřit studií proveditelnosti dřív než bude 

přikročeno k jejich projektové přípravě. Studie proveditelnosti se zpravidla zpracovává ve variantním řešení 

a obsahuje posouzení EIA, které je součástí výběru nejvhodnější varianty. 

Zejména přechod na nízkouhlíkovou dopravu jsi vyžádá další strategické změny v energetice. Většina 

stanovených cílů snižování emisí je realizována změnou paliva osobních automobilů přechodem na 

http://www.havirov-city.cz/
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elektrickou energii4. Dlouhodobě je většina (57,4 %) elektrické energie je vyráběna z fosilních paliv. Pro 

dosažení snížení emisí CO2 je nutná změna energetického mixu. 

Budou zpracovávány dokumentace pro zjištění stavu mostů a lávek a projekty jejich opravy dle potřeby 

rekonstrukcí: 

  154/ Seznam mostů 

Označení 
mostu 

Číslo místní 
komunikace 

Název mostu Volná šířka 
Délka 

přemostění 

M1 164c Most přes řeku Sušanku na ul. U Koupaliště 13,85 m 15,86 m 

M2 421c Most na ul. Prachatická 4,85 m 22 m 

M3 381c Most přes řeku Sušanku na ul. U Skleníků 5,4 m 11 m 

M4 397c Most přes řeku Sušanku na ul. Stará 7,27 m 6,5 m 

M5 395c Most přes řeku Sušanku na ul. Starý Svět 9,15 m 6,3 m 

M6 373c Most přes ČD na ul. Budovatelů 9,04 m 34,5 m 

M7 233d Most přes přítok Sušanky na ul. Životická 4,15 m 2,35 m 

M8 252c Most přes přítok Sušanky na ul. Na Dolanech 6,5 m 2 m 

M9 224c Most přes Stružník na ul. Selská 10,47 m 6,25 m 

M10 316c Most přes Lučinu na ul. Na Kempách 6,5 m 12,5 m 

M11 226c Most přes Lučinu na ul. Mezidolí 8,5 m 18 m 

M12 458c Most přes Špluchovský potok, ul. Na Hranici 5,7 m 8,1 m 

M13 287c 
Propustek na ul. Rodinná o světlosti 1400 mm  

a   délky 24,4 m 
 
- 

 
- 

M14 169d 
Propustek na ul. J. Gagarina o světlosti 1450 mm  

 a délky 30 m 
 
- 

 
- 

M15 121d 
Propustek na ul. U Křížů o světlosti 800 mm  

a d élky 7,5 m 
 
- 

 
- 

M16 456c Most přes Datyňku na ul. Zemědělská 5,5 m 10,2 m 

M17 454c Most přes Datyňku na ul. U Mlýnku 4,2 m 4,9 m 

M18 164c 
Most přes Lučinu U Koupaliště za 

protipovodňovou hrází směr Šenov 
 

5,59 m 
 

7,27 m 

M19 450c Most přes Špluchovský potok, ul. Na Hlinkách 8,5 m 7,5 m 

Zdroj 154: návrh zpracovatele 

155/ Seznam lávek 

Označení 

mostu 

Číslo místní 

komunikace 
Název mostu Délka 

přemostění 

 
Volná šířka 

L1 316c Na Kempách přes Lučinu 18 m 1,65 m 

L3 - U Pošty - U Dvora přes Sušanku 7,7 m 1,05 m 

L4 - Přátelství - Zelená přes Sušanku 4,55 m 1,1 m 

L5 326d Na Nábřeží pod altánkem přes Lučinu 11,33 m 1,33 m 

L6 - Na Nábřeží pod divadelkou - Na Důlňáku přes    

Lučinu 
16,70 m 2 m 

L7 - Selská - Na Důlňáku pod Foldynou před Lučinu 18,15 m 1,85 m 

L8 - U Nádraží - Na Parceli přes Šumbarský potok 2,4 m 2,95 m 

L9 - Frýdecká - Hálkova přes Stružník 2,45 m 2 m 

L10 - Okrajová - A. Jiráska přes vodoteč 28,5 m 3,08 m 
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L11 - U Kostela - Luční pod kostelem sv. Markéty 

přes Lučinu 
11,4 m 1,25 m 

L12 - Garážnická - Orlovská přes Sučanku 10,88 m 1,75 m 

L13 - Moravská - Ladova park přes vodoteč 4,5 m 2 m 

L14 
 

307d 
Frýdecká, lávka vedle mostu přes Stružník  ( pod 

rest. Lékárna) 
1,78 m 1,6 m 

L15 - Chrpová - Nad Tratí, za METOU přes    bezejmenný 

přítok Sušanky 
6,82 m 1,85 m 

Zdroj 155: vlastní zpracování 

Prioritně budou připraveny k rekonstrukci mosty M2 – Prachatická nad žel. vlečkou a M10 Na Kempách nad 

Lučinou. 

  156/ Prioritní rekonstrukce mostů 

Označení Lokalita, ulice 

M2 Prachatická nad žel. vlečkou 

M6 Most přes ČD na ul. Budovatelů 

Zdroj 156: vlastní zpracování 

7.1.5 Vazba na opatření D5 - Problematika vlakotramvaje 

Posouzení vhodnosti užití vlakotramvaje vychází z historických návrhů tohoto hybridního submódu veřejné 

hromadné dopravy. Návrh vlakotramvaje byla v minulosti (r. 2009) navržena v Havířově ve 3 větvích 

Dělnická, Dlouhá třída a Národní třída, které se sjížděly k vlakovému nádraží Havířov a dále ve dvou 

variantách k Ostravě. V první variantě po železničních kolejích. Ve druhé variantě po vlečce ve směru 

Petřvald. 

Vzhledem k doposud neexistující studii proveditelnosti na předmětnou vlakotramvaj, kdy její přínosy nebyly 

fakticky detailně analyzovány se navrhuje problematiku vlakotramvaje vypustit z dalších koncepcí. Vedení 

města tuto problematiku na dále nechce sledovat. 

Varianta tramvaj po původní vlečce 

Dnes má původní vlečka vedoucí z Havířova do Petřvaldu sejmutý kolejový svršek. Jedná se víceméně o 

původní     drážní těleso dnes na pozemku 2349/1 KÚ Šenov u Ostravy ve vlastnictví Lesů České republiky. Od 

katastrálního území Petřvald jsou pozemky ve vlastnictví firmy Asental Land s.r.o. 

Mezi Šumbarkem a Kamčatkou by bylo nutné vybudovat 4,2 km kolejí v trase původní vlečky. 

Mezi Kamčatkou a Hranečníkem zbývá trasovat nové koleje v trase cca 3,7 m po propojení tramvaje Ostrava. 

Celková trasa mezi Hranečníkem a Havířovem by měřila cca 8 km. Zastávky by bylo možné navrhovat v 

blízkosti zastavěného území Šumbarku (2 zastávky), Petřvaldu (2 zastávky), na území Radvanic pak (5 

zastávek). 

Mezi zastávkami Havířov, Město, radnice a Ostrava ÚAN (Nám. Republiky) je dojezdový čas autobusu 25 

minut. Tramvají by bylo možné předpokládat dojezdový čas 27 minut. 

Přínosy z hlediska jízdní doby jsou pro cestující zanedbatelné. V případě přechodu autobusové dopravy na 

vodíkový pohon jsou rozdíly dopadů na životní prostředí zanedbatelné. Autobusy se dnes pohybují po 

stávající infrastruktuře. V případě výstavby tramvaje by byla budována duplicitní infrastruktura. Z hlediska 

krytí prokazatelné ztráty by bylo nutné dořešit financování, protože předpokládaná trasa vede 1,7 km na 

území Šenova, na jehož území se nepředpokládá zastávka (trasa je lesem). Svou funkcí by tramvaj splňovala 
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roli regionální dopravy (objednává kraj), nicméně v případě zastávkových linek na území vnitřního města 

Ostravy a Havířova by plnila městskou funkci (platí obec). Je tedy otázkou, zda by byli objednatelé dopravy 

schopni provozovat jednu souvislou linku např. Ostrava - Poruba - Havířov Podlesí, když dnes jsou cestující 

v rámci IDS nuceni přestupovat.  

  157/ Dráha staré vlečky 

 

Zdroj 157: ZM25, vlastní zpracování 

Varianta vlakotramvaj po železnici 

Varianta vlakotramvaje je kombinací vlaku a tramvaje. V současnosti neexistuje legislativa, která by dovolila 

jezdit tramvajovým vozidlům po železničních kolejích. Současně nedoporučujeme realizaci železniční tratě 

po ulicích Hlavní třída a dále městem Havířov vč. železničních nástupišť dle norem pro budování železnice. 

Tato varianta se jeví jako nevhodná. 

Aktuální dojezdový čas vlaku mezi stanicemi Havířov - Ostrava střed je 20 minut. Dojezdový čas autobusu 

je 19 - 28 minut dle zastávek. 

 

7.1.6 Vazba na opatření D6 - Integrovaný dopravní systém 

Havířov spadá územně pod Integrovaný dopravní systém - IDS Moravskoslezského kraje. Koordinátorem IDS 

MSK je společnost Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS). KODIS zajišťuje správu Integrovaného dopravního 

systému Moravskoslezského kraje ODIS, která zajišťuje evidenci a rozdělování tržeb mezi dopravce, 

koordinaci výkonů, jízdních řádů, přípravu podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti apod.) a rozvoj IDS, 

která obsahuje zapojení dalších měst a obcí, popřípadě dopravců do ODIS. 

V rámci opatření navrhujeme sledovat zajištění jednotného odbavovacího systému v rámci IDS založeného 

na platbě platební kartou a ODISKOU (nově také pomocí aplikace), a zajištění vysoké kvality dopravní 

obslužnosti vč. zajištění koordinace jízdních řádů mezi jednotlivými dopravci. 
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V rámci rozvoje preference MHD doporučuje využívat systémy, které zajistí kompatibilitu napříč regionem, 

tj. takové, které komunikují na otevřeném popsaném protokolu. 

V rámci tohoto opatření se předpokládá jednotný marketing IDS zaměřený na cestujícího. Současně 

doporučujeme koordinátorovi zaměřit se na více než v minulosti na potřeby cestujících, které by měly být 

nadřazeny potřebám jednotlivých provozovatelů integrované dopravy. Jako problémové vidíme zejména 

přestupy a vybavení zastávek PAD. Upozorňujeme také, že označení zastávky Ostrava, Český dům je matoucí, 

jelikož zastávka PAD Český dům je na ulici Výstavní, tramvajová zastávka Český dům je na ulici Místecké, kde 

se zastávka PAD jmenuje Český dům - Místecká. Doporučujeme proto, aby zastávky Český dům a Český dům 

- Místecká byly pojmenovány tak, aby nástupní hrany na ulici Místecké měli jednotný název a nástupní hrany 

na ulici Výstavní jiný název. 

8 KONCEPCE DOPRAVY 

8.1 Koncepce automobilové dopravy 

Koncepce automobilové dopravy pro nadcházející období vychází z navržených opatření. Základním 

stávajícím nedostatkem sítě je absence odvedení tranzitu dopravy. Dopravní síť je rozdělena na základní - 

ZÁKOS a ostatní.  Základní síť plní dopravní funkci. Slouží tranzitní a průjezdní dopravě, kdy obsluha okolních 

nemovitostí může být omezena. Ostatní síť plní obslužnou funkci. Slouží tedy cílové dopravě, kdy tranzitní 

doprava by měla být omezena. 

Návrh zatřízení komunikací vychází z územního plánu. U komunikací, které nemají v ÚP zatřídění navrženo, 

bylo výhledové zatřízení navrženo po projednání s Moravskoslezským krajem. Výhledové zatřízení 

komunikací je pouze orientační a musí být dále zpřesněno v rámci aktualizace Generelu dopravy 

Moravskoslezského kraje. U zatřízení ulice Těšínská (dnes silnice II/479) a navrhovaného propoje na ulici U 

Nádraží nebylo dosaženo shody. Město Havířov navrhuje, aby byla komunikace zařazena do silnic II. nebo 

III. třídy od silnice II/473 po rondel, zatímco kraj navrhuje ukončení silnice II/479 v Šenově. Propojení Šenov 

- Havířov, jak je provedeno ve výkresové části pro návrhovou část v sekci, je dle kraje plánováno pouze silnicí 

pro motorová vozidla a místní komunikací. 

O zařazení jednotlivé pozemní komunikace do určité kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a 

jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně 

technického vybavení. Jedná se o samostatné správní řízení vedené na základě § 3 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V řízení silniční správní úřad rozhoduje podle 

konkrétních podmínek v době zařazování komunikace (typicky uvedení komunikace do provozu) a je mimo 

jiné vázán i s vlastnictvím komunikací (v daném případě se bude jednat o dohody schvalované zastupitelstvy 

města a kraje). 

  158/ Stavby navržené na ZÁKOS 

Číslo Název Soulad s 

1 
Přestavba silnice I/11, v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov, rondel, na čtyřpruhové 

směrově rozdělené šířkové uspořádání, včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 
ÚP 

2 
přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (VPS D30 dle ZÚR 
MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

3 

přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS D31 dle ZÚR 

MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě ve dvoupruhovém vedení s 

výhledem rozšíření na čtyřpruhové vedení dle ZÚR D512. 

ÚP 
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4 

přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Bludovice – Český Těšín (VPS D32 dle ZÚR MSK) ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

5 

přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní Bludovice ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

6 
dílčí přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni ve dvoupruhovém směrově 

nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 
ÚP 

7 

prodloužení Dlouhé třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR MSK) ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

8 

prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v 
Prostřední Suché ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání, s 
mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou silnice I/11 a 
včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

9 

spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché vedená podél 
železniční trati č. 321 ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a 
včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

10 

propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

11 

propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 

ÚP 

12 
pro novostavbu silnice I. třídy mezi Petřvaldem (silnicí I/59) a Havířovem, Dolní Suchou 
(přeložkou silnice I/11) – D511 dle ZÚR MSK, včetně mimoúrovňové křižovatky s přeložkou 
silnice I/11 (stavby D31 a D512 dle ZÚR MSK) 

ZÚR 

Zdroj 158: vlastní zpracování 

Na síti komunikací nižšího dopravního významu jsou navrhovány úpravy shodně s ÚP viz. následující tabulka. 

  159/ Stavby navržené na komunikacích nižšího významu 

Číslo Název Soulad s 

1 propojení ul. U Koupaliště s ul. Formanskou přes území sousedního Šenova. ÚP 

2 dopravní napojení sportovního areálu v Havířově, Šumbarku (Tenisový klub Havířov, TJ 

Slovan Havířov) z ul. U Nádraží, včetně zapojení do ul. Opletalova. 

ÚP 

3 zapojení ul. Požárnická do propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v 

Havířově, Šumbarku a její prodloužení do ul. Orlovské (stávající silnice II/475) a podél 

vlečky až do silnice III/47210. 

ÚP 

4 prodloužení ul. Školní přes ul. Novou do navrženého prodloužení silnice III/4726 (ul. 

Petřvaldské) v Havířově, Šumbarku, včetně nového zapojení ul. Letní. 

ÚP 

5 obslužné komunikace pro zastavitelné plochy VL vymezené v prostoru Sušanských rybníků 

v Dolní Suché a jejich zapojení do trasy silnice II/475. 

ÚP 

6 prodloužení ul. Nový Svět do obslužných komunikací navržených v zastavitelných plochách 

VL, které jsou vymezeny v prostoru Sušanských rybníků v Dolní Suché. 

ÚP 
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7 nové zapojení komunikací, které jsou navrženy pro dopravní obsluhu zastavitelných ploch 
v lokalitě Hornického sídliště v Prostřední Suché do trasy silnice II/475, a to v poloze 

stávající křižovatky s ul. Starou. 

ÚP 

8 úprava zapojení ul. Dělnická do silnice II/475 v Prostřední Suché. ÚP 

9 přeložení ul. Přátelství v úseku mezi navrženou prodlouženou ul. Dlouhou a ul. Na 
Dolanech, včetně směrové úpravy trasy v Životicích v lokalitě za Merkurem. Původní trasu 

ul. Přátelství vedenou podél lesa je navrženo využít pro vedení cyklistické stezky. 

ÚP 

10 spojka mezi přeložkou silnice III/4731 a ul. Formanskou, včetně zapojení ul. Mezidolí a Na 
Vyhlídce. 

ÚP 

11 obslužná komunikace pro navrženou zástavbu v sousedních Horních Bludovicích zapojená 
do silnice III/4735 (ul. Frýdecká) v prostoru křižovatky s ul. U Lipek. 

 

12 nové propojení ul. Mládežnická a v Zátiší v sídlišti v Havířově, Podlesí. 
 

Zdroj 159: vlastní zpracování 

8.1.1 Vazba na opatření C3 - Odvedení tranzitu 

Odvedení tranzitní dopravy je důležitým prvkem pro snížení dopravních zátěží v intravilánu města a snížení 

dopadu negativních vlivů dopravy na obyvatele. Pro odvedení tranzitu je navrhována výstavba obchvatu 

města dle územního plánu obchvatem, který současně umožní propojení silnice I/11 s dálnicí D1. Toto je 

zajištěno dle ZÚR návrhem D511 - kapacitní silnice R67. 

V minulosti byla provedena studie proveditelnosti a účelnosti prověření technické realizovatelnosti přeložky 

silnice I/11 Havířov - Třanovice, která by současně umožňovala napojení na D1. 

Zvažováno bylo trasování obchvatu města ve variantách severně od města a ve variantách jižně od města. 

Obě varianty byly navrhovány v kategorii S24,5/100. 

Severní varianty jsou v souladu s ÚPD a ÚPN VÚC (ZÚR MSK). Jižní varianty byly posuzovány dle požadavku 

občanských iniciativ. Žádná z možných alternativ jižního vedení trasy nesplňuje podmínky propojení dálnice 

D1 a silnice R48 územně průchodnou trasou. 

Na přeložce I/11 v trase severního obchvatu je navrhováno 5 MÚK. Na trase je navrženo pět 

mimoúrovňových křižovatek: 

• MÚK Havířov – západ 

• MÚK Havířov – střed 

• MÚK Havířov – sever 

• MÚK Havířov – východ 

• MÚK Třanovice 

Z hlediska vzdálenosti křižovatek není možné uvažovat s dalšími MÚK na trase. 

Na základě studie proveditelnosti, která prověřovala možnost vedení obchvatu města, tj. přeložky I/11 

variantně severně od města a jižně od města navrhujeme vedení obchvatu dle platného ÚP. 

Stavby přeložky I/11, Prodloužené Dlouhé třídy a vyvolaných úprav komunikací posuzuje model dopravy, 

který je součástí SUMP. Do budoucna budou stanoveny dopady posouzení vlivů na životní prostředí v 

kontextu těchto staveb jako celku. V rámci stavby požadujeme, aby byly zachovány stávající pěší a cyklistické 

vazby ve stávající kvalitě dostupnosti. 
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8.1.2 Vazba na opatření A2 - Bezpečně na křižovatkách 

Bezpečnost na křižovatkách je důležitým faktorem ovlivňujícím bezpečnost dopravy. V městském prostředí 

je vhodné navrhovat okružní křižovatky tam, kde kapacita na vjezdech nepřesáhne 20 tis. vozidel za 24 hodin. 

Proto jsou navrhovány vybrané křižovatky k přestavbě na okružní nebo světelné. Jsou to tyto: 

• Okružní x Opletalova 

• Okružní x Petřvaldská 

• Dlouhá třída x Okrajová x Studentská 

• Dělnická x U Skleníku 

• Dělnická výjezd od prodejny ASKO 

• Okružní x Petřvaldská 

• Okružní x Jarošová 

• Anglická x Marie Pujmanové x U Nádraží 

• Na Nábřeží x Lípová x Selská 

Dále jsou navrženy křižovatky, které navrhujeme dopravním značením upravit pro zvýšení bezpečnosti: 

• Dělnická x Na Pavlasůvce x Stará 

• U Nádraží x Dukelská 

8.1.3 Vazba na opatření C2 - Tvorba zón 30 

Obslužné ulice mají plnit funkci pobytovou, jelikož se z velké části jedná o ulice v obytné zástavbě. Snížení 

pocitu nebezpečí, omezování automobily a snížení hluku ve venkovním prostoru v obytných souborech je 

nejlépe dosažitelné snížením dovolené rychlosti na 30 km/hod. Snížená rychlost zejména chrání děti, 

seniory, cyklisty a pěší. Mimo jiné dovolí lepší využívání území a výstavbu většího počtu legálních parkovacích 

stání. Její dodržování by mělo být celospolečenským dogmatem. 

Proto je navrhováno plošné zavedení zón 30 a obytných ulic mimo základní komunikační skelet města. Zóny 

30 budou budovány tam, kde jsou v uličním profilu k dispozici chodníky. V případě využití smíšeného provozu 

pěších a vozidel jsou navrhovány obytné ulice. Snížením rychlosti je sledováno snížení hlukové zátěže v 

obydlených lokalitách. Je předpokládáno snížení následků dopravních nehod mezi vozidly a zranitelnými 

účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci a cyklisté. 

Nově navrhované zóny pro zklidnění dopravy v režimu zóny 30 nebo obytné ulice jsou zobrazeny ve 

výkresové části pro analytickou část,  

8.1.4 Vazba na opatření B6 - Inteligentní křižovatky a preference IZS 

V rámci opatření jsou podporovány telematické systémy a systémy řízení dopravy. Cílem je vybudování 

dopravně - komunikační infrastruktury statutárního města Havířova a zvýšení bezpečnosti silničního provozu 

a zvýšení plynulosti provozu a celkový monitoring světelného signalizačního zařízení. V podstatě zefektivnit 

městskou silniční dopravu a IZS tzv. preferencí, získání statických a dynamických dat o dopravním procesu a 

vytvoření systému pro monitorování bezpečnosti dopravní infrastruktury. Jsou podporovány výměny 

starších řadičů za takové, které by umožnily zavedení noční celočervené. Dále je podporována preference 

zpožděných vozidel MHD a preference vozů IZS. 

Pořízený hardware bude splňovat komunikaci na otevřeném popsaném protokolu, aby v případě preference 

MHD byla zajištěna kompatibilita v rámci regionu. 

Inteligentní dopravní systém má zvýšit plynulost a bezpečnost dopravy ve městě, s jeho celkovým spuštěním 

se počítá koncem roku 2022. Součástí systému bude i modul hlídání průjezdů křižovatek na červenou. Tento 
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systém bude nastaven na všech křižovatkách, které jsou zapojeny do projektu, jedná se o tyto křižovatky 

ulic: 

• Hlavní třída x Na Nábřeží x Stromovka (SSZ Podloubí),  

• Hlavní třída x Gorkého x Svornosti (SSZ Svornosti),  

• Hlavní třída x Dělnická (SSZ Elan),  

• Dělnická x U Stromovky x Mánesova (SSZ Komerční banka), 

• Dlouhá třída x Národní třída (SSZ Reneta),  

• Dlouhá třída x 17.listopadu (SSZ Telecom),  

Díky projektu bude vyřešen průjezd vozidel městem v nočních hodinách, a to zabezpečí dodržování rychlosti 

ve městě a bezpečný přechod pro chodce (vlivem dovybavení jednotlivých křižovatek celočervenou a detekcí 

pro jednostopá vozidla). Absence této celočervené na široké hlavní komunikaci, která je ve městě, vyvolává 

v řidičích jedoucích z vedlejších ramen křižovatek mylný dojem, že jsou na hlavní komunikaci a nevnímají 

chodce. Pěší jsou jednou ze zásadních cílových skupin tohoto projektu z pohledu zvýšení bezpečnosti 

dopravy. 

V rámci projektu bude vybudován inteligentní dopravní systému – dispečink, který posune statutární město 

Havířov mezi takzvaná chytrá města nové generace. Dispečink bude dálkově monitorovat dopravu, 

předvídat a řešit mimořádné situace v rámci dopravy (zejména kulturní či společenské akce, poskytování 

informací řidičům dopravního provozu apod.)  

Od projektu se očekává především zajištění plynulejší a bezpečnější dopravy ve městě, a to i s ohledem na 

upřednostnění městské hromadné dopravy, protože na projekt navazuje další projekt města, a to je 

preference vozidel MHD. 

Celý systém bude také umět komunikovat s auty, která mají zabudované chytré palubní počítače.  

8.2 Koncepce veřejné hromadné dopravy 

Koncepce veřejné hromadné dopravy vychází z analytické části. Veřejná hromadná doprava je důležitou 

součástí řešení udržitelné dopravy ve městě, regionu a vazbě na dálkové vlakové spoje. Havířovská doprava 

se dělí na: MHD, veřejná linková doprava, železniční doprava a problematika "vlakotramvaje". Dopravní 

systém VHD v Havířově je zařazen do IDS MSK. Je navrhováno zlepšení kvality dopravy vybavením autobusů 

WIFI a klimatizací. Zastávky je navrženo rekonstruovat za pomocí speciálního nájezdového obrubníku, který 

zajistí blízké najetí vozidel k nástupní hraně. Dále je doporučeno na zastávkách MHD a PAD instalovat 

přístřešky pro cestující. Na vybraných zastávkách je navržena rekonstrukce nástupiště nebo doplnění prvků 

usnadňující pohyb nebo orientaci osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace.  Problémové 

zastávky a vozidla budou doplněny kamerovým systémem. K nové obsluze MHD je navrženo 5 nových tras. 

• Město Koupaliště - Šenov bytovky 

• Životice 

• Bludovice 

• Dolní suchá Dukla prům. zóna 

• Šumbark Nová – Školní 

Na navrhovaných trasách je navržena nová zastávka k realizaci. Zastávka „Dolní Suchá Dukla prům. zóna byla 

již v minulosti realizována, ale není pojížděna MHD. Navrhujeme zde zavést MHD. V současnosti je MHD 

zavedena po ulici U Skleníků (rok 2022). 

Z návrhů bývalé koncepce dopravy města navrhujeme vypustit návrh samotné vlakotramvaje, která byla 

navrhována v Koncepci rozvoje dopravní infrastruktury města Havířova z r. 2009. Problematika 
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vlakotramvaje je přesunuta do návrhů cíle Marketing dopravy ve smyslu případného posouzení studií 

proveditelnosti či rozhodnutí o vypuštění záměru z koncepce. 

 

8.2.1 Vazba na opatření D6 - Integrovaný dopravní systém 

Havířov spadá územně pod Integrovaný dopravní systém - IDS Moravskoslezského kraje. Koordinátorem IDS 

MSK je společnost Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS). KODIS zajišťuje správu Integrovaného dopravního 

systému Moravskoslezského kraje ODIS, která zajišťuje evidenci a rozdělování tržeb mezi dopravce, 

koordinaci výkonů, jízdních řádů, přípravu podkladů pro zajištění dopravní obslužnosti apod.) a rozvoj IDS, 

která obsahuje zapojení dalších měst a obcí, popřípadě dopravců do ODIS. 

V rámci opatření navrhujeme sledovat zajištění jednotného odbavovacího systému v rámci IDS založeného 

na platbě platební kartou a ODISKOU (nově pomocí aplikace), a zajištění vysoké kvality dopravní obslužnosti 

vč. zajištění koordinace jízdních řádů mezi jednotlivými dopravci. 

Vazba na železnici je sledována zejména na dopravním terminálu železniční stanice Havířov, kde dochází k 

zajištění přestupů mezi MHD, PAD a vlakem. Nižší úlohu hraje stanice Havířov střed, kde je kvalita přestupu 

omezena. Terminál stanice Havířov a přednádraží prošel celkovou rekonstrukcí. V rámci úprav byl navýšen 

počet P+R stání, K+R stání, B+R stání a stání taxi. Byly kompletně rekonstruovány nástupní hrany MHD a PAD 

před nádražní budovou. Rekonstrukce nádražní budovy je prováděna v dikci SŽDC. 

V rámci vazby MHD a PAD doporučujeme sledovat stávající přestupný systém na zastávkách 

• Havířov, Podlesí, aut.nádr. 

• Havířov, Město, střed 

• Havířov, Město, radnice 

• Havířov, Město, žel.st. 

• Havířov, Šumbark, bazén 

• Havířov, Šumbark, U nádraží 

Důraz přitom je kladen na zastávky vyznačené tučně. 

 

8.2.2 Vazba na opatření A4 - Kamerový dohled 

Kamerový dohled ve vozidlech MHD a na vybraných zastávkách je běžnou součástí zajištění bezpečnosti 

cestujících a nástrojem k omezení vandalismu.  

Ve střednědobém horizontu navrhujeme ve formě podpory nákupu provozovatele MHD vybavit všechna 

vozidla kamerovým systémem, jehož nahrávky budou využitelné v případě řešení přestupků proti 

občanskému soužití, vandalismu apod. 

V rámci podmínek pro nákup nových autobusů bude zařazena podmínka vybavení klimatizací v prostoru pro 

cestující. 

8.2.3 Vazba na opatření B2 - Alternativní palivo MHD 

Havířov je jedním z průkopníků zavádění alternativních paliv v MHD. Dnes jsou všechny autobusy (vyjma 

minibusů) provozovány na alternativní paliva CNG, BioCNG nebo elektrobusy. V rámci plánovaného snížení 

emisí z dopravy je navrženo pokračovat v kompletním přechodu na BioCNG, elektrobusy nebo vodíkový 

pohon v rámci vozidel MHD. V rámci vozidel   PAD navrhujeme přechod na vodíkový pohon. 
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Zavedení elektrického nebo vodíkového pohonu v PAD minimalizuje rozdíly mezi emisemi případné 

"vlakotramvaje" a stávající obsluhy autobusy. Novinkou mezi alternativními palivy je pak také BioCNG 

(biometan). Biometan patří mezi paliva budoucnosti. V porovnání s ostatními konvenčními biopalivy má 

nejnižší emise skleníkových plynů i nejnižší spotřebu energie v celém životním cyklu, zejména je-li vyráběný 

z biologicky rozložitelného odpadu. V rámci dlouhodobého kontraktu na provozovatele MHD Havířov 

požadoval vozidla s pohonem CNG a rovněž s elektrickým pohonem. Smlouvaný dopravce na provoz MHD, 

společnost ČSAD Havířov a.s. tuto podmínku splnila a nabídla vozidla s pohonem BioCNG, na které zároveň 

plánuje čerpat dotace IROP. Konkrétně na obnovu první vlny vozového parku.  

MHD Havířov zajišťuje dopravu i na území okolních obcí a jakožto majoritní objednatel této dopravy tak 

v rámci svého Plánu dopravní obslužnosti města vytváří strategii ve prospěch těchto obcí. Tedy obcí 

Albrechtice, Horní Suchá, Těrlicko, Horní Bludovice a města Petřvald.  

• V rámci zavedení alternativních paliv MHD a PAD jsou podporovány aktivity zajišťující 

dostatečnou kapacitu nabíjecích stanic nebo vodíkových plnících stanic na území města. 

• V rámci podmínek pro nákup nových autobusů bude zařazena podmínka vybavení klimatizací 

v prostoru pro cestující. 

8.2.4 Vazba na opatření B3 - Preference BUS 

V rámci koncepce navrhujeme aktivity vedoucí ke zvýšení plynulosti a rychlosti vozidel MHD. Podporovány 

jsou aktivity vyhrazené jízdní pruhy, preference na křižovatkách SSZ. Opatření má synergický efekt s 

opatřením B6 - Inteligentní křižovatky. 

V krátkodobém horizontu nejsou plánovány konkrétní místa zavedení těchto opatření. Aktivity budou 

podporovány na základě požadavků dopravce při zpožďování spojů na konkrétní lince. 

V rámci opatření jsou doporučeny k realizaci technologická zařízení zajišťující sdílení dat o MHD a PAD pro 

využití v navazujících informačních službách. Přenášeny by měly být informace o zpoždění spojů v reálném 

čase na portálu idos.cz a na inteligentních zastávkách vybavených digitálními tabulemi. Aktivity mají 

synergický efekt s opatřením C9 Zlepšení zastávek VHD/MHD. 

8.2.5 Vazba na opatření B5 – Inteligentní zastávky 

Pro zvýšení pohodlí a informovanosti cestujících se navrhují instalovat elektronické informační panely a 

indukční smyčky u nádraží a na vybraných zastávkách MHD a PAD. Spoje MHD již v současnosti zasílají 

informace o zpoždění do centrální databáze pro následné zobrazení na zařízeních online. Infopanely jsou 

provozovány v rámci ODIS před nádražím. Všechny panely jsou smluvně integrovány do IDS systému, který 

spravuje dostupnost dat. Návrh počítá s výstavbou infopanelů na přestupních zastávkách. 

Pro instalaci panelů budou vytipovány zastávky s největším obratem osob a současně ty, které jsou 

obsluhovány více linkami. Inteligentní zastávky zvýší komfort cestujících a zajistí lepší orientaci v 

odjezdových časech i přestupech.  

V rámci obecného boomu využití moderních informačních technologií se opatření zaměřuje na starší 

cestující, zejména těch důchodového věku (kteří tvoří přibližně 25-30 % všech cestujících3). Tito cestující 

nevyužívají aplikace v chytrých telefonech, díky kterým by zjistili reálnou polohu svého spoje, případně další 

důležité informace o výlukách ve veřejné dopravě, či obecně jakékoliv novinky veřejné dopravy (změna tarifu 

a podobně). Opatření proto navrhuje na vybrané běžné zastávky osadit online E-PAPERY, které jsou snadné 

na obsluhu. Dále je v plánu doplnit vybrané uzlové zastávky velkoprostorovými infomační LED panely, které 

 
3 Informace od provozovatele veřejné autobusové dopravy ČSAD Havířov, a.s. 
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budou napojeny na centrální dispečink. Očekávané náklady činí 15 mil. Kč, přičemž půjde o dotační výzvu 

IROP na telematiku s podporou 85 %.  

8.2.6 Vazba na opatření C8 - Podpora a rozvoj nového trasování MHD 

V rámci zajištění dostupnosti a podpory rozvoje nového trasování MHD je navrženo 5 nových tras k pojíždění 

MHD. 

Město Koupaliště - Šenov bytovky 

Trasa zajišťuje rychlé spojení mezi lokalitou ulice Formanská a terminálem železniční stanice. 

Životice 

Trasa zajišťuje dopravní dostupnost v lokalitě Životic s nízkou hustotou obyvatel. Linka bude 

provozována minibusem. 

Bludovice 

Trasa zajišťuje zlepšení dostupnosti MHD v lokalitě Kempjany s nízkou hustotou obyvatel. Linka bude 

provozována minibusem. 

Dolní suchá Dukla prům. zóna 

Trasa zajišťuje návoz pracovníků do průmyslové zóny vznikající v lokalitě bývalého dolu Dukla.  

Šumbark Nová a Školní ulice. 

Trasa zajišťuje propojení mezi Šumbarkem, točnou 2. etapy a točnou Petřvaldská. Dojde tak ke 

zkvalitnění obsluhy mezi jednotlivými konci sídliště Šumbark. 

8.2.7 Vazba na opatření C9 - Zlepšení zastávek VHD/MHD 

Zastávky ovlivňují vnímání veřejné hromadné dopravy, protože slouží k čekání na vybraný spoj. V rámci 

opatření jsou podporovány aktivity realizace a rekonstrukce přístřešků na zastávkách. Navrženy jsou 

zastávky k rekonstrukci, návrh doplnění prvků bezbariérové úpravy, návrh nových zastávek a návrh trasy 

MHD na stávající zastávce. 

V rámci opatření jsou ve střednědobém horizontu navrženy aktivity zavedení wifi na vybraných zastávkách 

MHD. Tím je sledováno zvýšení kvality služby, ale i dostupnosti informací o spojích apod. zpřístupněním 

internetového připojení pro mobilní zařízení. 

Navrhované prioritní úpravy zastávek jsou jmenovány v následující tabulce. 

  160/ Prioritní úpravy zastávek 

Lokalita, ulice Úprava Realizační cena 

Šumbark, Petřvaldská točna, výstupní zastávka Vybudování výstupní hrany 0,5 mil 

Šumbark, U Nádraží Rekonstrukce nástupiště 0,5 mil 

Bludovice Ul. Na Záguří 
Vybudování nástupní hrany 

na obou stranách 
0,5 mil 

Bludovice, U Lipek 
Vybudování nástupní hrany 

na obou stranách 
1 mil 

Havířov - Město, Lipová  Rekonstrukce nástupiště 1,5 mil 

Podlesí, Okrajová 
Rekonstrukce nástupiště 
zastávek (obousměrně) 

2 mil 

Šumbark, U Nádraží, SNP, Okružní, Školní 
Rekonstrukce zastávek 

(obousměrně) 
6 mil 
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Město, Národní třída Rekonstrukce zastávek 2 mil 

Přístřešky 2/rok 750 tis. 

Celkem  14,75 mil 

Zdroj 160: vlastní zpracování 

8.2.8 Vazba na opatření C10 - Senior TAXI 

Podporována je zdravotně-sociální služba - SENIOR TAXI provozovaná od roku 2017 pro osoby starší 75 let. 

Osobní přepravu mohou osoby starší 75 let využít pro návštěvu zdravotnických zařízení, zdravotních 

pojišťoven nebo úřadů státní správy či samosprávy. 

Služba je určena především pro seniory, kteří potřebují odvoz a doprovod k lékaři, nemají nárok na sanitní 

vozidlo, mají daleko na autobusovou zastávku a pro ty, kteří se bojí či nezvládají cestovat MHD. Výhodou 

služby je to, že je cenově přístupná. Řidič je proškolený z předlékařské první pomoci a asistenčních služeb, 

ve vozidle je nadstandardně vybavená lékárnička. Občan nepotřebuje průkaz TP, ZTP, ZTP/P. 

Dle příslušného zákona o silniční dopravě nelze vybírat peníze od zákazníků hotově, proto je nutno tuto 

záležitost řešit pomocí nákupu permanentek na jednotlivé jízdy. Permanentku je možno zakoupit přímo u 

řidiče nebo v kancelářích Úřadu Oblastního spolku ČČK Karviná. 

Služba se již osvědčila a je dále zařazena do aktivit. Navrhujeme službu rozšířit o osoby TP, ZTP, ZTP/P bez 

rozlišení věku. Tomu může být uzpůsoben ceník služby. 

8.3 Koncepce cyklistické dopravy 

Cyklistická doprava má v Havířově významný potenciál, který je částečně omezen nedostavěnou 

dopravní sítí pro cyklisty. Do 30 min lze projet na kole prakticky celým městem. Za 15 minut se 

dostanete z Podlesí k nádraží.  Koncepce cyklistické sítě využívá synergického efektu se zklidňováním 

automobilové dopravy. 

Základní koncepce cyklistické dopravy specifikuje 3 základní skupiny 

• základní síť městská 
• základní síť mimoměstská 
• ostatní síť 

8.3.1 Vazba na opatření A1 - Bezpečně na kole 

Základní síť je zobrazena v Příloze 6 Návrhové části – Návrh základní sítě cyklistických tras. Cílem stanovení 

základní sítě je zajištění rychlého, přímého a bezpečného spojení mezi urbanistickými obvody města. Proto 

je městská základní síť plánována zejména v podobě dělených stezek pro cyklisty a s pohybem cyklistů po 

zklidněných komunikacích, které zajišťují rychlost spojení. 

Mimoměstská základní síť a síť mimo zastavěné území je plánována zejména v podobě společných stezek 

pro pěší a cyklisty pro zvýšení efektivity vynaložených prostředků a s ohledem na nízké předpokládané 

intenzity chodců. Příkladem je stezka Tesco - Požárnická po Orlovské ulici, stezka na Horní Suchou. 

Na základní síti pro vedení cyklistů po stezkách jsou vyžadovány cyklopřejezdy. 

Ostatní cyklistickou sítí je myšleno zpřístupnění vybraných chodníků mimo základní cyklistickou síť. 

Zpřístupnění  bude provedeno zavedením společného provozu cyklistů a chodců všude tam, kde to šířka 

chodníku a intenzity chodců a cyklistů dovolí. 
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  161/ Aktivity návrhu doplnění sítě cyklostezek a cyklopruhů 

Číslo Název Délka Příprava 

1 Cyklostezka U Skleníků 1,3 km Ano 

2 Dělená stezka podél Hlavní třídy v úseku rondel - Na Nábřeží 0,8 km Ne 

3 Cyklostezka na ul. Dlouhá tř. (úsek ul. Mladé Gardy a 17. listopadu) 2,6 km Ano 

4 Připojení parkoviště Tesco od rondelu dělenou stezkou pro chodce a cyklisty 0,16 km Ne 

5 Propojení Tesco - Požárnická po severní krajnici silnice II/475 společnou stezkou 
pro pěší a cyklisty – v rámci projektu tzv. Energostezky 

0,65 km Ne 

6 Cyklostezka U Stromovky - Na Nábřeží 0,3 km Ano 

7 Dělená stezka v ulici Lipová 0,3 km Ano 

8 Dělená stezka pro pěší a cyklisty podél ul. Dělnická v úseku Dlouhá tř .- Kapitána 

Jasioka 
2,7 km Ne 

9 Cyklostezka v úseku Chrpová - U skleníku v rámci prodloužení silnice III/4726 (ul. 
Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v Prostřední Suché s 

mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou 
silnice I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

1,8 km Ne 

10 Cyklostezka v rámci propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v 

Havířově, Šumbarku. 
0,6 km Ne 

11 Cyklopruhy na silnici III/47210 mezi ulicemi Orlovská a Závodní 0,9 km Ne 

12 Podpůrná opatření k výstavbě cyklostezek a cyklotras v Pohornické krajině – 
ENERGOSTEZKA 

2,6 km Ne 

13 Podpora výstavby cyklostezky - Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10 14 km Ano 

14 Cyklostezka na ulici ČSA 0,3 km Ne 

15 Cyklostezka na Národní třídě ke Kauflandu 1,3 km Ano 

16 Cyklostezka 17. listopadu 0,5 km Ne 

17 Cyklostezka a oprava chodníku vč. VO na ul. Moskevská 0,5 km Ne 

Zdroj 161: vlastní zpracování 

 

Na autobusovém nádraží a na terminálu nádraží Havířov budou realizovány stojany na kola pod 

kamerovým dohledem. 

 

8.3.2 Vazba na opatření C7 - Obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrkách 

Cyklistický provoz je pomalejší než automobilový a současně má nižší dostupnost než pěší síť. Pro 

kompenzaci tohoto hendikepu navrhujeme zajistit obousměrný pohyb cyklistů v jednosměrných ulicích, kde 

je to možné. 

Městu byl navržen cíl povolení vjezdu cyklistů do stávajících a nových navrhovaných jednosměrek dopravním 

značením všude tam, kde je šíře vozovky větší než 3,0 m. 

• na území města jsou možné tyto varianty vymezení jízdního pruhu pro cyklisty v jednosměrných 

komunikacích: 

• pro šířky vozovky větší než 4 m včetně5 bude použito dopravní značení: IP4b, E12a a B2+E12b; 

jízdní pruh pro cyklisty bude vyznačen po celé délce úseku nebo bude použito cyklopiktogramu. 
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• pro šířky vozovky menší než 4 m a větší než 3,75 m včetně4 bude použito dopravní značení: IP4b + 

E12a a B2+E12b; jízdní pruh pro cyklisty bude vyznačen na začátku ulice pro potřeby levého 

odbočení vozidel, zbytek cyklopiktogramem; parkování bude regulováno svislým značením. Části 

cyklistických pruhů lze vypustit dle místních poměrů. 

• pro šířky vozovky4 mezi 3,0 a 3,75 m bude při intenzitě do 500 vozů za 24 hodin a vhodných 

rozhledových poměrech využito obousměrné jednopruhové komunikace v zónách 30 se zákazem 

vjezdu nákladní dopravy mimo dopravní obsluhy, za předpokladu výhyben a dobré přehlednosti. 

Dopravní značení bude provedeno svislým značením IP4b + E12a a B2+E12b. 

• v případě intenzity dopravy nad 500 vozidel za 24 hodin, vozovce šíře 3,0 m4 či nižší či nevhodných 

rozhledových poměrech je nutné přistoupit k restrikci parkování či přestavbě uličního profilu. 

Nové jednosměrné komunikace se nebudou navrhovat bez vedení cyklistů v obou směrech. 

 

8.3.3 Vazba na opatření C11 - Napojení rekreačních oblastí 

Napojením rekreačních oblastí je myšleno zajištění cyklistické sítě na Těrlicko a Žermanice. Zatímco na 

Těrlicko již cyklistická infrastruktura je provedena, Žermanice jsou stále dostupné pouze po úzkých silnicích 

spolu s automobilovou dopravou, kde je sice v současné době vedena značená cyklotrasa, ale její vedení 

společně na silniční infrastruktuře společně s automobilovou dopravou není vyhovující. Napojení 

rekreačních oblastí je myšleno jako rekreační cykloturistická stezka, ale i stezka zajišťující dopravní funkci za 

cílem v rekreační lokalitě, tj. volnočasové aktivity. 

Sportovní aktivity nejsou v rámci plánu mobility řešeny. Návrh sportovišť, resp. komunikací sportovního či 

rekreačního charakteru bude zpracován v rámci strategického plánu města nebo koncepce sportovišť a 

turistického ruchu. Jedná se zejména o: 

• běžecké stezky, 

• hypostezky, 

• inline stezky a ovály, 

• lyžařská střediska, 

• turistické stezky apod. 

8.4 Koncepce pěší dopravy 

Pěší doprava je nejpřirozenějším lidským pohybem. Do centra se přitom dostanete z Podlesí nebo od 

železniční stanice do 30 minut chůze. Tato cesta představuje cca 2100 kroků.  

Vnímání při chůzi je v současné době mnohde při pohybu po městě znehodnocováno pocitem nebezpečí 

nebo zvýšenou hladinou hluku při chůzi podél páteřních komunikací. Zatímco je řidič vozidla před tímto 

hlukem částečně chráněn, chodci jsou mu vystaveni zcela. 

Proto je vhodné přijmout opatření pro snížení hlukové zátěže obyvatel. Hluk z dopravy se snižuje se snižující 

se intenzitou vozidel i s jejich rychlostí. Další problémy přinášejí chodcům bariéry v území. Ty jsou nejčastěji 

tvořeny automobilovou dopravou. Jedná se o bariéry při překonání vozovky. 

Cílem plánu mobility je tyto nedostatky cíleně odstraňovat a vytvořit podmínky pro příjemnou chůzi 

městským prostředím. Pro ochranu chodců je navrženo k přestavbě množství přechodů pro chodce i míst 

pro přecházení pro zajištění bezpečnosti. Je navrženo zkrácení přechodů, zajištění bezbariérové úpravy a 

zajištění rozhledu nejen pro děti a matky s kočárky. Přechody vedení přes více než jeden jízdní pruh v každém 
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směru jízdy mimo řazení v křižovatce je nutné navrhnout jako řízené světelnou signalizací s preferencí 

chodců. 

Rušení přechodů z důvodu omezování automobilového provozu chodci je nemyslitelné. Všude v místech 

poptávky po přecházení je nutné toto přecházení zajistit v dostatečné kvalitě pro pěší. 

Samostatnou kapitolou jsou přechody pro chodce zajišťující cestu do školy a cestu na dětské hřiště. Ty by 

měly být realizovány prioritně. 

Celkem je navržena rekonstrukce 5,78 km chodníků a 3,68 km nových chodníků.  

 

  162/ Návrh úpravy pěší sítě 

Návrh úpravy pěší sítě Počet úprav 

Doplnění místa pro přecházení 14 

Doplnění přechodu 53 

Posunutí přechodu 1 

Snížení obrub 81 

Vložení středního ostrova přechodu 8 

Zajištění rozhledu 39 

Zkrácení přechodu 36 

Úprava reliéfní dlažby 372 

Zrušení přechodu 1 

Doplnění rampy 23 

Zdroj 162: vlastní zpracování 

Návrh úpravy pěší sítě je proveden ve Příloze 2, 3 a 4 Návrhové části. 

Celkem navrhujeme upravit 232 nebezpečných či obtížně schůdných přechodů a míst pro přecházení. 1 

přechod je navržen ke zrušení. 

Ve smyslu úprav pro osoby se sníženou schopností orientace navrhujeme upravit 372 přechodů a míst pro 

přecházení. 

 

8.4.1 Vazba na opatření C1 - Podpora pěších zón a stezek pro chodce 

V rámci opatření jsou podporovány pěší trasy a pěší zóny. Pro zajištění kvalitní dopravní i pobytové funkce 

je vhodné vybavovat pěší trasy kvalitním povrchem. Jsou podporovány nové propojení chodníků, 

rekonstrukce pěších stezek včetně mobiliáře, doplnění košů, laviček a veřejného osvětlení. V plánu je 

realizace pěší zóny "U Orionu“. 

V rámci koncepce nejsou specifikovány konkrétní lokality, kde mobiliář osadit. Realizace opatření bude 

probíhat dle potřeby. Aktivity lze realizovat kdekoli na pěší síti. 

 

8.4.2 Vazba na opatření A3 - Bezpečné přecházení 

Zvýšení bezpečnosti přecházení navrhujeme zajistit doplněním nasvětlení přechodů zejména na vybraných 

místech viz níže. Mimo to jsou podporovány doplnění nasvětlení přechodů i na jiných místech tam, kde 
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speciální nasvětlení nebylo v minulosti realizováno. Současně jsou podporovány úpravy, zkrácení přechodů 

na normovou délku, vysazení chodníkových ploch a zajištění rozhledu, vložení středního dělícího ostrova 

apod. 

8.4.1 Vazba na opatření A5 - Bezpečně do škol 

Zvýšení bezpečnosti před školami by mělo být prioritou č. 1. Policie ČR však nedovoluje v obslužných 

oblastech navrhovat nové přechody pro chodce. Je k zamyšlení, zda mají mít před školami přednost školáci 

nebo  řidiči. V rámci opatření jsou podporovány také aktivity zajištění strážce přechodu u škol nebo zajištění 

dohledu Městskou Policií v době před a na konci vyučování. 

 

  163/ Návrh vybraných míst pro realizaci nasvětlení přechodu 

Opatření Křižovatka, lokalita Počet doplnění nasvětlení přechodu 

A3 Hlavní třída x U Stromovky 4x 

A3 Hlavní třída x Dělnická 3x 

A3 Hlavní třída x Národní třída x Dlouhá třída 3x 

A3 Dlouhá třída x 17. listopadu 4x 

A3 Dlouhá třída x Žákovská 1x 

A3 Dlouhá třída x Matuškova 1x 

A3 Dlouhá třída x Mladé Gardy 1x 

A3 Dělnická (zast. Město, obchodní dům) 1x 

A3 Dělnická x U Stromovky 4x 

A3 Dělnická x Astronautů 1x 

A3 Dělnická (Město, nemocnice) 1x 

A3 Dělnická x Moskevská 4x 

A3 Dělnická x U Skleníků 4x 

A3 Národní třída x Na Nábřeží 3x 

A3 Národní třída x U Stadionu 4x 

A3 Okrajová x Myslbekova 1x 

A3 Okrajová x Karolíny Světlé 1x 

A3 Mánesova x Kosmonautů 1x 

A3 Čs. Armády x V Parku 1x 

A3 Mánesova  2x 

A3 Na Nábřeží x Radniční 1x 

A3 Křižovatka  Okružní, Opletalová, Lidická - SSZ 8x 

A5 Studentská (u gymnázia) 1x 

Celkem 55 ks (náklady 16,5 mil.) 

Zdroj 163: vlastní zpracování 

8.4.2 Vazba na opatření C6 - Úprava nevyhovujících a doplnění nových chodníků 

Úpravou a doplněním chodníků v místech dnešního nevyhovujícího stavu dojde k propojení bezpečné sítě 

pro pěší tak, aby se pěší mohli bezpečně a volně pohybovat městským prostorem. 
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Prioritně jsou připravovány rekonstrukce a dostavby následujících chodníků. 

  164/ Prioritní opravy a rekonstrukce chodníků 

Lokalita, ulice Délka Realizační cena 

Návrh chodníku v rámci rekonstrukce MK Petřvaldská 0,28 km 26 mil 

Rekonstrukce chodníku ul. Frýdecká - 2. etapa 0,68 km 18,5 mil 

Rekonstrukce chodníku ul. Na Záguří - II. etapa 0,65 km 15,2 mil 

Celkem 1,61 km 59,7 mil 

Zdroj 164: vlastní zpracování 

Dále budou vystavěny následující chodníky. Informace o délce a realizační ceně nejsou zatím dostupné 

• ul. Zelená, Havířov-Životice 

• ul. Fryštátská, Havířov-Prostřední Suchá 

• ul. Mezidolí, Havířov-Město 

• ul. Zemědělská, Havířov-Dolní Datyně 

 

 

 

8.5 Koncepce parkování 

Koncepci statické dopravy lze rozdělit na problematiku obsluhy centra města a samostatnou problematiku 

odstavování vozidel rezidentů. Mimo tyto dvě oblasti je nutné řešit P+R terminálu nádraží Havířov. Zde je 

navrhováno zvýšení parkovacích kapacit před nádražím s vazbou na VHD. 

 

8.5.1 Problematika parkování v centru města 

Havířov má specifické centrum města, které je součástí liniového charakteru urbanistické struktury. Centrum 

není striktně vymezeno od okolní zástavby. Jedná se zejména o náměstí Republiky a OC Elan. 

Zpoplatněná parkoviště jsou z obou stran magistrátu, na Dělnické ulici u OD Elan, na Dlouhé třídě před 

poštou a od roku 2017 na zpoplatněném parkovišti za polyfunkčním domem mezi Beethovenovou a 

Fibichovou ulicí. Mimo zpoplatněná parkování obsluhu zajišťují volná parkovací stání na nám. Republiky a v 

blízkých vnitroblocích obytného souboru, který volně navazuje na centrum. 

Je snaha tento systém rozvíjet a dále vybavovat inteligentními technologiemi a naváděním na volná 

parkovací stání. 

V současné době je sytém zpoplatněných stání možné nazvat izolovanými stáními. Navrhujeme tento systém 

dále nerozvíjet a ponechat ve stávajícím stavu. V případě výšení počtu zpoplatněných stání by bylo nutné 

zajistit další opatření, která by celý systém parkování zatížila novými náklady ať na straně zajištění služby, 

tak na straně represivní. V současnosti Havířov nemá významnější problémy s parkováním u občanské 

vybavenosti. 

Nedostatek parkovacích míst v centru města Havířova je s ohledem na nedostatek volných ploch potřeba 

řešit výstavbou parkovacího domu v centru města.  
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8.5.2 Vazba na opatření C4 - Řešení parkování u občanského vybavení 

V rámci vazby na návrh opatření C4 je navrženo zajistit dostatečnou kapacitu parkovacích stání pro 

návštěvníky nemocnice. V rámci tohoto byla v roce 2018 realizováno navýšení počtu míst na ulici Studentská. 

Další zvyšování kapacity se nepředpokládá. 

U nově budovaných sportovišť budou navržena parkovací stání pro stupeň automobilizace 439 vozidel na 

1000 obyvatel. 

U školských zařízení budou budována parkoviště K+R pro vykládání a nakládání dětí. Doporučujeme 

zpracovat Koncepci parkovišť K+R u MŠ a ZŠ. 

Nově v centru městě u Nemocnice Havířov bude vybudováno nově parkoviště s kapacitou cca 150 míst. 

V rámci parkoviště budou provedena příprava pro nabíjecí stanice elektromobilů. 

 

8.5.3 Vazba na opatření C5 - Zajištění parkovacích kapacit rezidentů 

Naproti problematice parkování v centru města, která nemá větších problémů, odstavování vozidel v 

obytných oblastech se potýká s vyčerpáním kapacity stání. 

Celkový počet vozidel ve městě roste v průměru o 3 % ročně. V reálných číslech je to nárůst o 420 vozidel 

ročně.   Proti tomuto trendu jde úbytek obyvatel - 892 obyvatel za rok6.   V případě naplnění prognózy do r. 

2040 přibude počet vozidel ve vysokopodlažní zástavbě Havířova o 7 tis. a ubude 10 tis. obyvatel. 

Prognózovaný stupeň automobilizace je 439 vozidel/ tis. obyvatel tj. 2,2 obyvatel na osobní vozidlo. Z 

prognózy je zřejmé, že stupně automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel, která je ukotvena v územním 

plánu bude dosaženo kolem roku 2038. 

Současný stav v oblasti parkování je charakterizován nedostatkem parkovacích míst s malým množstvím 

nelegálních stání na komunikacích v objemu 2000 vozidel denně. Průměrný stupeň automobilizace je v 

bytové zástavbě velmi nízký. Dosahuje pouze 233 vozidel/1000 obyvatel. Stupeň automobilizace ve 

srovnatelných městech je minimálně o 15% vyšší. Z tohoto pohledu má Havířov zpoždění o minimálně 5 let. 

Je nutné podotknout, že ve vybraných lokalitách stupeň automobilizace dosahuje již dnes 273–366 vozidel 

na 1000 obyvatel. To je hodnota srovnatelná s jinými moravskými městy. 

Vzhledem k trendům vývoje počtu vozidel rezidentů ve městě, kdy počet vozidel stoupá a počet obyvatel 

klesá, je třeba diskutovat o cílovém počtu parkovišť ve městě a o nutnosti a dopadech omezování vlastnictví 

osobního vozidla. 

  165/ Počty vozidel rezidentů ve vysokopodlažní zástavbě dle prognózy počtu obyvatel a stupně automobilizace 

Obyvatel / automobilizace 246 283 327 379 439 

59241 14573 16765 19372 22452 26007 

56758 13962 16063 18560 21511 24917 

54276 13352 15360 17748 20571 23827 

51794 12741 14658 16937 19630 22738 

49312 12131 13955 16125 18689 21648 

Zdroj 165: UDIMO 2018 

Nabídka míst může být realizována v rámci obměny bytového fondu nebo lépe přistavěním stání ke 

stávajícímu bytovému fondu tak, aby byly co možná nejvíce pokryty nároky obyvatel či stanovením cíle 

nízkého stupně automobilizace v určitých lokalitách. 
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Výstavba 7 tis. nových parkovacích míst na terénu by stála 174 - 280 mil. Kč. V parkovacích objektech je 

realizační cena 10x vyšší na rozdíl od parkování na terénu, kde je zabíráno více ploch zeleně. Při návrhu 

zvýšení počtu parkovacích stání v bytové zástavbě je nutné zohlednit funkční i estetické hledisko a vytvořit 

kvalitní podmínky pro všechny druhy dopravy a podmínky pro pobytovou funkci ulic. 

Pro zajištění ekonomické dosažitelnosti a budoucí potřeby cca 7000 míst k parkování vozidel, která jsou z v 

počtu cca 2000 vozidel již dnes parkována nelegálně, doporučujeme v prvé řadě zajistit dostatečné kapacity 

odstavných stání v docházkové vzdálenosti do 300 m od bytového fondu. Legalizace stávajících míst 

vyznačením parkovišť vodorovným značením všude tam, kde to je možné již byla ve městě provedena a další 

zásadní navyšování počtu stání touto metodou se již nepředpokládá. 

• Přijatelná docházková vzdálenost pro stání na komunikacích je 300 m, pro dostupnost centra 

města 600 m (Park and Go). 

• Zastupitelstvo bere na vědomí možnosti řešení odstavování vozidel v rezidenčních oblastech. 

Tyto jsou   jmenovány níže a obsahují 3 možnosti řešení z hlediska zpoplatnění a 6 možní stání z 

hlediska kapacity. 

• Řešení parkování z hlediska zpoplatnění stání na komunikacích. 

• Bez zavedení rezidentních zón. tj. zpoplatněná zóna s parkováním povoleným parkovací kartou 

vydanou městem. Tlak na změnu dopravního chování je dán kapacitou. 

• Postupné snižování volné kapacity ve prospěch zpoplatněných vyhrazených stání a R – lokalit. 

Tlak na změnu dopravního chování cenou a kapacitou. 

• Plošné zavedení rezidentních zón a tvorba nabídky pro rezidenty, návštěvníky a zaměstnance. 

Tlak na změnu dopravního chování je dán cenou. (Celkem lze postihnout až 50 tis. obyvatel). 

 

Řešení parkování z hlediska kapacity 

• Snížení počtu stání na komunikacích o 2000 nelegálních stání fyzickým zamezením stání na nich či 

vymáháním práva. Snížení počtu míst na 200 na 1000 obyvatel v bytové zástavbě. 

• Ponechání stávajícího stavu cca 233 míst na 1000 obyvatel a tolerování nelegálního stání v podobě 

14% parkování na komunikacích. 

• Ponechání stávajícího stavu cca 233 míst na 1000 obyvatel, zamezení nelegálního parkování 

stavebními úpravami a zvýšení počtu odstavných stání v docházkové vzdálenosti do 300 m pro 

pokrytí zrušených stání7. 

• Zajištění výstavby nových parkovacích kapacit vlastněných městem. Zvýšení počtu parkovacích 

míst ke 439 vozidel na 1000 obyvatel. Město je garantem výstavby a parkovací politiky. 

• Zajištění podmínek pro výstavbu parkovacích míst občany bydlícími v lokalitách. Podpora města je 

pouze nastavením formálních pravidel a prostorového vymezení možných ploch. Zvýšení počtu 

parkovacích míst ke 439 vozidel na 1000 obyvatel. Nové kapacity realizuje soukromý sektor. 

• Výstavba nových parkovacích ploch a objektů městem a následný prodej či pronájem občanům. 

Město supluje roli developera v investičně nezajímavém prostředí. Zvýšení počtu parkovacích míst 

ke 439 vozidel na 1000 obyvatel. 

V současnosti je připravována a preferována z hlediska zpoplatnění varianta A, bez zavedení rezidentních 

zón. Tlak na změnu dopravního chování je dán kapacitou. 

Z hlediska kapacity je pro vysokopodlažní zástavbu tj. 4 a více podlaží navrhována varianta 4, Zajištění 

výstavby nových parkovacích kapacit vlastněných městem. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 439 vozidel 

na 1000 obyvatel. Město je garantem výstavby a parkovací politiky. Zvýšení počtu parkovacích míst ke 439 

vozidel na 1000 obyvatel ze stávajících 233 míst na 1000 obyvatel ve vysokopodlažní zástavbě představuje 
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nárůst počtu stání o 48 % při snížení počtu obyvatel o 10 000. Nové kapacity realizuje město. Vhodné řešení 

parkování na terénu je za pomocí plastových zatravňovacích rohoží. 

Návrh konkrétního parkování by měl být proveden tak, aby bylo možné před jednotlivými domy 

zastavit, vyložit náklad či cestující a následně zaparkovat ve vzdálenosti do 300 m od bydliště. Toto 

může být zajištěno svislým či       vodorovným dopravím značením. 

Priority při řešení parkování v obytných souborech jsou následující: 

• Zajištění kvalitní pěší dopravy. 

• Zajištění kvalitní cyklistické dopravy. 

• Legalizace stávajícího nelegálního stání, kde to je možné. 

• Zajištění senzitivity obyvatel k redukci zeleně a návrh její redukce na úkor parkování. 

• Zajištění informací a možností zastupitelnosti s dostatečnou rezervou. 

• Zajištění kapacit parkování rezidentů vč. nové výstavby a kapacit pro carsharing 

• Zajištění kapacit parkování krátkodobých návštěvníků vč. nové výstavby. 

• Zajištění kapacit parkování dlouhodobých návštěvníků vč. nové výstavby. 

• Zajištění kapacit parkování zaměstnanců vč. nové výstavby. 

• Realizace zpoplatnění a regulace stání pro jednotlivé skupiny uživatelů. 

• Návrh formy a nákladnosti dohledu. 

  166/Příklad užití plastových rohoží 

 

Zdroj 166: UDIMO 2018 

Prioritně navrhujeme řešit parkoviště viz následující tabulka. 

  167/ Prioritní rekonstrukce a dostavba parkovišť 

Lokalita, ulice Realizační cena Priorita 

Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí 6,6 1 

Parkoviště u nemocnice 26 1 

Parkoviště na ul. Kudeříková a Lašská 23 1 

Celkem 55,6  

Zdroj 167: vlastní zpracování 
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V rámci řešení parkovacích kapacit je řešena synergie opatření C6 - Úprava nevyhovujících a doplnění nových 

chodníků a C5 - Zajištění parkovacích kapacit rezidentů návrhem úpravy vnitrobloků. Regenerace 

vnitrobloků zahrnující kompletní přebudování funkčních ploch pro potřeby dnešní doby je vhodným 

přístupem za předpokladu splnění estetických požadavků a dalších požadavků na pobytový prostor (vč. 

dětských hřišť) a požadavků na dostatečné ozelenění v bytové zástavbě. 

 

  168/ Prioritní rekonstrukce vnitrobloků 

Lokalita, ulice Realizační cena 

Vnitroblok Hybešova - Třeneckého 20 mil 

Vnitroblok Alšova 20 mil 

Celkem 40 mil 

Zdroj 168: vlastní zpracování 

8.5.4 Vazba na opatření B7 - Podpora výstavby parkovacích domů 

Ve vztahu k realizaci parkovacích domů v dostupných lokalitách je doporučeno preferovat variantu 5, kdy 

výstavba nových parkovacích kapacit v malých parkovacích objektech hromadných garáží je realizována 

soukromými subjekty (SVJ - občany bydlícími v lokalitách) po zajištění podmínek pro výstavbu městem. 

Podpora   města je pouze nastavením formálních pravidel a prostorového vymezení možných ploch. Město 

zajistí případnou projektovou dokumentaci staveb. Celková předpokládaná poptávka v Havířově se 

předpokládá 1082 míst v parkovacích objektech. Nové kapacity realizuje soukromý sektor (SVJ). 

 

8.5.5 Vazba na opatření B1 - Elektromobilita 

Podpora alternativních paliv je jedním ze základních pilířů zlepšování kvality ovzduší ve městech. V současné 

době se nejvýhodněji jeví podpora elektromobility. Jejíž technologie je dostatečně rozvinuta a dále se 

zlepšuje. Současné elektromobily nabízejí dojezd až 300 km (příklad WV E - golf), který lze prodloužit 

technologií Plug-in hybrid se životností baterie 8 let nebo 200 000 km (příklad Hyunday IONIQ Plug - in 

Hybrid), který lze provozovat na krátké vzdálenosti denního dojíždění (50 km) v plně elektrickém režimu. 

Proto je nutná podpora města pro výstavbu dobíjecích stanic. Pomalé dobíjení elektromobilů by mělo být 

součástí běžných odstavných stání. Rychlonabíječky je vhodné situovat k občanskému vybavení a službám. 

Za 20 let bude nutné připojit cca 3 - 6,4 tis. vozidel na nabíjecí stanice. 

 

8.5.6 Vazba na opatření B4 - Spolujízda a spoluvlastnictví vozidla 

Mimo navrhovaný systém řešení se doporučuje podpora carsharingu (sdílení vozidla). Poptávka po tomto 

způsobu zajištění mobility je odhadnuta na 25 vozidel. Čímž může být ušetřeno 191 odstavných míst z 

plánovaných 21 648 míst. 

8.5.7 Vazba na opatření C12 - Zvýšení kapacity P+R u dopravního terminálu 

Zajistíme zvětšení parkovacích ploch pro parkování ve stylu P+R u dopravního terminálu na přilehlých 

pozemcích mezi okružními křižovatkami. Město ve střednědobém horizontu plánuje přibudovat další 

kapacitní stání v režimu P+R. 
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8.6 Návrh aktivit 

Návrh aktivit obsahuje konkrétní aktivity, které vedou k naplnění opatření a strategických cílů. Jedná se o 

souhrn akcí potřebných pro město. Vzhledem k jejich finanční náročnosti je nutné přistoupit k výběru těch 

nejpotřebnějších, které jsou obsahem akčního plánu. 

Aktivity jsou navrženy tak, aby dosáhly synergického efektu při dosahování nastavených cílů.  Seznam aktivit 

je souhrnným seznamem všech konkrétních návrhů všech módů dopravy. 

  169/ Návrh doplnění sítě IAD 

Opatření Číslo Název aktivity 

Orientační 
cena v mil 
nebo jiný 

investor 

C3 1 

Přestavba silnice I/11, v úseku Havířov, hranice k. ú. – Havířov, rondel, na 

čtyřpruhové směrově rozdělené šířkové uspořádání, včetně vyvolaných úprav 

ostatní komunikační sítě. 

ŘSD 

C3 2 
přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, rondel – Havířov, Dolní Suchá (VPS D30 dle 

ZÚR MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 
ŘSD 

C3 3 

přeložka silnice I/11, v úseku Havířov, Dolní Suchá – Havířov, Bludovice (VPS D31 

dle ZÚR MSK) včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě ve 

dvoupruhovém vedení s výhledem rozšíření na čtyřpruhové vedení dle ZÚR D512. 

ŘSD 

C3 4 

přeložka silnice I/11 v úseku Havířov, Bludovice – Český Těšín (VPS D32 dle ZÚR 

MSK) ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

ŘSD 

C3 5 

přeložka silnice III/4731 v úseku Havířov, křižovatka s ul. Na Nábřeží – Horní 

Bludovice ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a 

včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

MSK 

C3 6 

dílčí přeložky silnice III/4739 (ul. J Kotase) v Dolní Datyni ve dvoupruhovém 

směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní 

komunikační sítě. 

MSK 

C3 7 

prodloužení Dlouhé Třídy do silnice III/4742 v Životicích (VPS D202 dle ZÚR MSK) 

ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně 

vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 

40 

C3 8 

prodloužení silnice III/4726 (ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice 
III/4746 v Prostřední Suché ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém 
uspořádání, s mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s 

přeložkou silnice I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní 
komunikační sítě. 

MSK 

C3 9 

spojka silnice III/4746 v Prostřední Suché a silnice III/4744 v Horní Suché vedená 
podél železniční trati č. 321 ve dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém 

uspořádání a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě. 
36 

C3 10 

propojení silnice II/479 a ul. U Nádraží přes ul. U Závor v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných 

úprav ostatní komunikační sítě. 

MSK 
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C3 11 

propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v Havířově, Šumbarku ve 

dvoupruhovém směrově nerozděleném šířkovém uspořádání a včetně vyvolaných 

úprav ostatní komunikační sítě. 

40 

C3 12 
pro novostavbu silnice I. třídy mezi Petřvaldem (silnicí I/59) a Havířovem, Dolní 
Suchou (přeložkou silnice I/11) – D511 dle ZÚR MSK, včetně mimoúrovňové 

křižovatky s přeložkou silnice I/11 (stavby D31 a D512 dle ZÚR MSK) 
ŘSD 

D4  Podpůrná opatření k výstavbě obchvatu města 3 

A2 OK1 OK Lidická x Okružní 18 

A2 OK2 OK Okružní x Petřvaldská 18 

C5  Výstavba parkovacích míst (200 - 300 míst) 117 

Zdroj 169: vlastní zpracování 

 

 170/ Podpůrná opatření pro výstavbu cyklostezek a cyklopruhů včetně ENERGOSTEZKY a cyklotrasy mezi Havířovem a cyklotrasou 
č. 10 

Opatření Číslo Název aktivity Délka 
Orientační 

cena v mil 

A1 1 Cyklostezka U Skleníků 1,3 km 35 

A1 2 Dělená stezka podél Hlavní třídy v úseku rondel - Na Nábřeží 0,8 km 7,2 

A1 3 Cyklostezka na ul. Dlouhá tř. (úsek ul. Mladé Gardy a 17. listopadu) 2,6 km 23,4 

A1 4 Připojení parkoviště Tesco od rondelu dělenou stezkou pro chodce a  cyklisty 0,16 km 2,1 

A1 5 
Propojení Tesco - Požárnická po severní krajnici silnice II/475  společnou 

stezkou pro pěší a cyklisty 
0,65 km 2 

A1 6 Cyklostezka U Stromovky - Na Nábřeží 0,3 km 3,3 

A1 7 Dělená stezka v ulici Lipová 0,3 km 3,3 

A1 8 
Dělená stezka pro pěší a cyklisty podél ul. Dělnická v úseku Dlouhá třída 

- Kapitána Jasioka 
2,7 km 24,3 

A1 9 

Cyklostezka v úseku Chrpová - U Skleníků v rámci prodloužení silnice III/4726 

(ul. Petřvaldská) z Havířova, Šumbarku do silnice III/4746 v Prostřední Suché s 

mimoúrovňovým křížením vlečky, mimoúrovňovou křižovatkou s přeložkou 

silnice I/11 a včetně vyvolaných úprav ostatní komunikační sítě 

1,8 km 50 

A1 10 
Cyklostezka v rámci propojení ul. U Nádraží a prodloužené ul. Petřvaldské v 

Havířově, Šumbarku 
0,6 km 5,4 

A1 11 Cyklopruhy na silnici III/47210 mezi ulicí Orlovská a Závodní 0,9 km MSK 

A1 12 
Podpůrná opatření k výstavbě cyklostezek a cyklotras v Pohornické krajině - 

ENERGOSTEZKA 
2,6 km MSID 

A1 13 Podpora výstavby cyklostezky - Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10 14 km 5 

A1 14 Cyklostezka na ulici ČSA 0,3 km 6 

A1 15 Cyklostezka na Národní třídě ke Kauflandu 1,6 km 20 

A1 16 Cyklostezka 17. listopadu 0,5 km 8 

A1 17 Cyklostezka a oprava chodníku vč. VO na ul. Moskevská 0,6 km 9,3 

Zdroj 170: vlastní zpracování 
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171/ Návrh aktivit pěší sítě 

Opatření Název aktivity Počet úprav 
Orientační cena v 

mil 

A3, A5 Doplnění místa pro přecházení 14 4,2 

A3, A5 Doplnění přechodu 53 26,5 

A3, A5 Posunutí přechodu 1 0,5 

A3, A5 Snížení obrub 81 28,35 

A3, A5 Vložení středního ostrova přechodu 8 1,6 

A3, A5 Zajištění rozhledu 39 3,9 

A3, A5 Zkrácení přechodu 36 10,8 

A3 Zrušení přechodu 1 0 

A3, A5 Úprava reliéfní dlažby 372 18,6 

C1 Doplnění rampy 23 4,6 

A3, A5 Nasvětlení přechodů 55 16,5 

C6 Rekonstrukce chodníků 6,6 km 30 

C1 Návrh nových chodníků 4,2 km 38 

C1 
Doplnění veřejného osvětlení a mobiliáře v parku mezi ul. Na 

Fojtství, Selská a Na Nábřeží 
0,148 m 0,5 

Zdroj 171: vlastní zpracování 

  172/ Prioritní rekonstrukce a dostavba parkovišť 

Lokalita, ulice Počet stání Realizační cena v mil 

Parkoviště na ul. Družstevnická, Havířov-Podlesí (v 
realizaci) 

50 6,6  

Parkoviště Koperníkova 49 8,5 

Parkoviště u nemocnice 162 26 

Parkoviště Alšova v rámci revitalizace vnitrobloku 120 36 

Parkoviště na ul. Hakenova 46 9 

Parkoviště Rošického, Žižky 48 11 

Parkoviště Sukova 29 7 

Parkoviště na ulici Karvinská 90 23 

Parkoviště ul. Vrchlického 40 5,5 

Parkoviště na ul. Kudeříková a Lašská 75 23 

Parkoviště na ul. Rušná 47 12 

Zdroj 172: vlastní zpracování 

  173/ Návrh aktivit podpory VHD 

Opatření Název aktivity 
Počet 

jednotek 
Orientační cena v  

mil 

C9 Návrh rekonstrukce zastávek 48 24,0 

C9 Návrh doplnění bezbariérových prvků zastávek 106 5,3 

C9 Návrh přístřešků 2 za rok 0,75 
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B2 Podpora na obnovu vozového parku (elektrobusy, BioCNG, 
CNG) 

51+5 515 

B2 
Podpora příměstské dopravy Havířov - Ostrava na vodíkový 

pohon 
10 180 

A4 Kamerový dohled do autobusů 51 5,1 

Zdroj 173: vlastní zpracování 

V rámci opatření C10 Senior Taxi navrhujeme i nadále podporovat tuto službu ve shodném rozsahu 

s rozšířením přepravy osob ZTP bez věkového omezení dle samostatného ceníku. 

V rámci opatření C8 Podpora a rozvoj MHD vč. zajištěné nového trasování a D6 Integrovaný dopravní systém 

navrhujeme určit výši kompenzace podle výsledku zadávacího řízení a růstu cen vstupů, zejména pohonných 

hmot.  

9 FINANČNÍ PLÁN SUMP 

Finanční plán SUMP je tvořen s ohledem na zdroje města, podporu z externích zdrojů akcí realizovaných 

městem a rozpočty složek státu a jiných samospráv. 

 

9.1 Externí finanční zdroje 

Přehled možných finančních zdrojů (rozpočty, fondy, soukromé zdroje) na úrovních EU, národní, krajské 

a na úrovni města pro období přípravy a realizace aktivit projektu. 

Zdroje financování dopravy je možné rozdělit na veřejné a alternativní. 

• Veřejné zdroje 

o Státní rozpočet (SFDI, SFŽP) 

o Krajský rozpočet 

o Rozpočet města 

o Mimorozpočtové zdroje veřejných financí (evropské podpůrné fondy a programy) 

 

• Alternativní zdroje 

o Úvěry 

o Leasing 

o Vybírání přímých poplatků za použití infrastruktury 

Projektové financování za účasti soukromého kapitálu – PPP 

Primárně je v ČR dopravní infrastruktura financována z veřejných zdrojů. 

Evropské strukturální a investiční fondy a programy 

EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů. 

9.1.1 Operační program Doprava 

Je zaměřen na silniční a železniční dopravu a silniční infrastrukturu. Cílem programu je 

podporovat modernizace dopravní infrastruktury a ekologickou dopravu. 

▪ Podporované oblasti: 
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o Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu 

o Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou 
mobilitu 

o Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T 

o Prioritní osa 4: Technická pomoc 

9.1.2 Integrovaný regionální operační program 

Pro oblast dopravy cílí na oblast modernizace dopravní infrastruktury a ekologickou dopravu. Je 

zacílen na dopravu v regionech. 

▪ Podporované oblasti v dopravě: 

o Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

9.1.3 Ostatní Evropské programy 

Integrovaná územní investice 

Integrovaná územní investice (International Teritorial Investment - dále jen "ITI") představuje realizaci 

integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy 

daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských 

strukturálních a investičních fondů. 

Počet ITI je v ČR vymezen počtem metropolitních oblastí definovaných ve Strategii regionálního rozvoje 

ČR 2014-2020: 

▪ pražská-středočeská 
▪ brněnská 
▪ ostravská 
▪ plzeňská 
▪ hradecko-pardubická 
▪ ústecko-chomutovská aglomerace 
▪ olomoucká – statutární město Přerov je součástí Olomoucké aglomerace, pro kterou byla 

vytvořena Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
 

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE 

Program je realizován na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo 

(regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, 

Sasko, Sasko- Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, 

Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), 

Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země). 

Program má čtyři prioritní osy. Na oblast dopravy je zaměřena prioritní osa 4. 

▪ Prioritní osa 4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě 

▪ Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší 

napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě 

▪ Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití 

ekologických multimodálních dopravních řešení 

9.2 Státní fond dopravní infrastruktury 

9.2.1 Zvyšování bezpečnosti 

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) lze čerpat finanční příspěvky na financování 

opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám 
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s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Finanční prostředky na akce na dopravní infrastruktuře 

zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností 

pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů 

Národního rozvojového programu mobility pro všechny a dále akce zaměřené na úpravy dopravní 

infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. 

nebo III. třídy. 

Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 % celkových uznatelných 

nákladů akce realizované. Limitní výše finančních prostředků, které mohou být poskytnuty jednomu žadateli, 

činí maximálně 20 mil. Kč. 

9.2.2 Cyklistické stezky 

Příspěvek z rozpočtu SFDI lze čerpat pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování 

jízdních pruhů pro cyklisty. Příspěvek je možné poskytnout výhradně na výstavbu cyklistické stezky, opravu 

cyklistické stezky, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. 

nebo III. třídy. 

Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 85 %. 

9.2.3 Projektové činnosti 

Příspěvek SFDI je určen pro financování průzkumných nebo projektových prací anebo studijních nebo 

expertních činností v oblasti výstavby, modernizace nebo oprav dopravní infrastruktury. Příspěvek lze 

poskytnout pouze na akce řešící technologie, postupy nebo metody, které dosud nebyly pro daný účel 

použity v České republice. 

Z rozpočtu SFDI lze poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 75 %. 

9.3 Státní fond životního prostředí 

9.3.1 Národní program Životní prostředí 

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty a aktivity přispívající k ochraně životního 

prostředí v České republice. 

Program je rozdělen do sedmi prioritních oblastí: 

o Prioritní oblast: Voda 
o Prioritní oblast: Ovzduší 
o Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika 
o Prioritní oblast: Příroda a krajina 
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Prioritní oblast: Životní prostředí ve městech a obcích 

o Podoblast 1: Implementace systémových nástrojů 

▪ Místní Agenda 21: Cílem podoblasti je podpořit udržitelný rozvoj měst a obcí 
a zlepšení kvality života obyvatel a životního prostředí. 

▪ Inteligentní města a obce: Cílem podoblasti je zlepšení životního prostředí 
měst a obcí a příspěvek k dosažení klimaticko-energetických závazků skrze 
propojování tří oblastí – ICT, energetika a doprava. 

o Podoblast 2: Udržitelná městská doprava a mobilita 

▪ Čistá mobilita: Cílem je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a 
životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže a 
omezení světelného smogu. 

▪ Hluk: Cílem je zlepšení ochrany obyvatel měst a obcí před hlukem. 

o Podoblast 3: Podpora energetické účinnosti a snížení světelného znečištění: 

▪ Cílem je zvyšovat energetickou účinnost při spotřebě energie ve městech a 
obcích s důrazem na snížení světelného smogu. 

o Podoblast 4: Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích: 
▪  Cílem je zajistit zachování a vymezení nových ploch a prvků zeleně, jako 

součásti funkčního a strukturovaného systému sídelní zeleně v sídlech v rámci 
územního plánování tak, aby byla zajištěna základní podmínka pro plnění jeho 
funkcí (mj. snižování efektu tepelného ostrova, záchyt prašnosti). 

Prioritní oblast: Environmentální prevence 

o Podoblast 1: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta: Cílem podoblasti je zlepšit 
kompetence (znalosti a dovednosti) cílových skupin v environmentální oblasti a v oblasti 
udržitelného rozvoje prostřednictvím výukových programů, exkurzí a dalších forem vzdělávacích 
a osvětových aktivit a kampaní 

o Podoblast 2: Environmentální poradenství: Cílem podoblasti je poskytnout široké veřejnosti 
přístup k informacím o životním prostředí prostřednictvím odborné služby ekoporaden. 
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10 ETAPIZACE NÁVRHŮ SUMP 

Návrhy SUMP sledují aktivity do dostavby přeložky silnice I/11, kterou odhadujeme k roku 2035 a dále. 

Proto jsou v kolizi s touto stavbou navrhovány aktivity dočasného charakteru s prioritní přípravou. Jedná se 

o akce cyklistické sítě č. 4 a rozšíření ulice U Skleníků, které je součástí stavby IAD č. 8. Nicméně se 

předpokládá, že konečná podoba přeložky ulice U Skleníků bude vedena na mostě v rámci MŮK s přeložkou 

silnice I/11. 

Prioritně předpokládáme, že bude realizován akční plán do roku 2024, dalším aktivitám jsou přiřazeny 

horizonty realizace 2025+ z důvodu nejasného plnění. V případě, že nebude možné realizovat z jakýchkoli 

důvodů navržené stavby, je předpoklad pokračovat aktivitami dle tohoto dokumentu do roku 2035. 

11 AKČNÍ PLÁN 

Akční plán obsahuje vybrané aktivity, které jsou ve finančních možnostech města. Město si zvolilo 

naplňování kombinovaného scénáře, která podporuje pěší, cyklisty i veřejnou hromadnou dopravu. Tím je 

dosaženy vysoké synergie pro snížení podílu automobilové dopravy ve městě. Současně strategie počítá s 

navyšováním počtu parkovacích stání v bytové zástavbě, což přispěje ke snížení úbytku obyvatel. Dopravní 

chování obyvatel v bytových domech v rámci města je udržitelnější než dopravní chování obyvatel 

dojíždějících do města bydlících v rodinných domech.  

  174/ Akční plán do roku 2025 - souhrn a gesce 

Opatření Projekt 
Finance v mil 

(za 5 let) 
Prirorita Realizace 

Gesční 
příslušnost 

A1 Cyklostezka na ulici ČSA 6 1 2023 OKS 

A1 Cyklostezka na Národní třídě ke Kauflandu 20 1 2024 OKS 

C3 
Podpůrná opatření k výstavbě obchvatu 

města 
3 1 2025 Vedení města 

B2 
Nákup nízkoemisních a bezemisních 

vozidel pro MHD Havířov 
170  1 2023  ČSAD  

B2 
Podpora příměstské dopravy Havířov - 

Ostrava na vodíkový pohon 
180 1 2025 ČSAD/MD ČR 

B5 
Instalace infopanelů a online E-paperů na 

vybrané zastávky MHD  
15  1  2023 OKS/ČSAD  

D4, C6 
Rekonstrukce místních komunikací a 

dostavba chodníků 
26,4 1 2023/2024  OÚR 

C8, C9 Prioritní úpravy zastávek VHD 3,25 1  2023/2024  OKS 

A3, A5 
Osvětlení přechodů pro chodce a 

doplnění SSZ 
1,4  1 2024  OKS 

C5 Výstavba parkovacích míst 55,6  1 2023/2024  OÚR 

C5, C6 Úprava vnitrobloků 36  1 2024  OÚR 

CELKEM 516,65       

Zdroj 174: vlastní zpracování
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  175/ Podrobný akční plán 

Opatření Označení Lokalita, ulice 
Realizační 
cena (mil. 

Kč) 
Priorita Realizace Gesční příslušnost 

C3  

Územně dopravní studie 
napojení stávajícího 

dopravního skeletu na 
spojovací body obchvatu 

města 

3 3 2025+ OÚR 

B2  
Nákup nízkoemisních a 

bezemisních vozidel pro 
MHD Havířov 

170 (za 5 
let) 

1 2023 ČSAD 

B5  
Instalace infopanelů a 

online E-paperů na vybrané 
zastávky MHD 

15 1 2023 OKS/ČSAD 

B2  Podpora příměstské 
dopravy Havířov – Ostrava 

na vodíkový pohon 
180 1 2025+ ČSAD/MD ČR 

C5  
Studie proveditelnosti 

revitalizace vnitrobloků s 
důrazem na optimalizaci 

parkovacích ploch 

5 1 2025+ OÚR, OKS 

C4  Zpracovat Koncepci 
parkovišť K+R u MŠ a ZŠ 

0,4 3 2025+ OKS/OŠK/OUR 

B6  Doplnění telematických 
prvků 

4 2 2025+ OKS/OÚR 

Celkem 377,4    

Prioritní doplnění sítě cyklostezek a vedení cyklistů  

A1 2 
Dělená stezka podél Hlavní 

třídy v úseku rondel - Na 
Nábřeží 

7,2 3 2025+ OÚR 

A1 4 

Připojení parkoviště Tesco 
od rondelu dělenou 

stezkou pro chodce a 
cyklisty 

2,1 3 2025+ OÚR 

A1 14 Cyklostezka na ulici ČSA 6 1 2023 OÚR 

A1 15 
Cyklostezka na Národní 

třídě ke Kauflandu 
20 1 2024 OÚR 

A1 16 Cyklostezka 17. listopadu 8 2 2025+ OÚR 

A1 3 
Cyklostezka na ul. Dlouhá 
tř. (úsek ul. Mladé Gardy a 

17. listopadu) 
9 1 2025+ OÚR 

A1 17 
Cyklostezka a oprava 

chodníku vč. VO na ul. 
Moskevská 

9,3 1 2025+ OÚR 

A1 5 

Propojení Tesco – 
Požárnická po severní 
krajnici silnice II/475 

společnou stezkou pro pěší 
a cyklisty 

2 3 2025+ OÚR 

A1 6 
Cyklostezka U Stromovky – 

Na Nábřeží 
3,3 3 2025+ OÚR 

A1 7 Dělená stezka v ulici Lipová 3,3 2  OÚR 

A1 8 

Dělená stezka pro pěší a 
cyklisty podél ul. Dělnická v 
úseku Dlouhá tř .- Kapitána 

Jasioka 

24,3 3 2025+ OÚR 
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A1 9 

Cyklostezka v úseku 
Chrpová - U Skleníků v 

rámci prodloužení silnice 
III/4726 (ul. Petřvaldská) 
z Havířova, Šumbarku do 

silnice III/4746 v 
Prostřední Suché s 
mimoúrovňovým 
křížením vlečky, 
mimoúrovňovou 

křižovatkou s přeložkou 
silnice I/11 a včetně 

vyvolaných úprav ostatní 
komunikační sítě. 

8,5 1 2025+ OÚR 

A1 10 

Cyklostezka v rámci 
propojení ul. U Nádraží 

a prodloužené ul. 
Petřvaldské v  Havířově, 

Šumbarku. 

3,5 1,5 2025+ OÚR 

A1 11 

Cyklopruhy na silnici 
III/47210 mezi ulicemi 

Orlovská a Závodní 

2 1 2025+ OÚR 

A1 1 
Cyklostezka na ul. U 

Skleníků 
35 1 2025+ OÚR, OKS, OSM 

A1 12 

Podpůrná opatření k 
výstavbě cyklostezek a 
cyklotras v Pohornické 

krajině – ENERGOSTEZKA 

1 1 2025+ MSID 

A1 13 
Podpora výstavby 

cyklostezky – Propojení 
Havířova s cyklotrasou č. 10 

5 1 2024 OÚR, OKS, SMOOK 

Celkem 149,4    

Prioritní úpravy zastávek  

C09  

Šumbark, točna 
Petřvaldská, výstupní 
zastávka, vybudování 

výstupní hrany 

0,5 1 2024 OÚR 

C09  
Bludovice, U Lipek, 

vybudování nástupní hrany 
na obou stranách 

1 2 2025+ OÚR 

C09  Šumbark, U Nádraží, 
Rekonstrukce nástupiště 

0,5 1 2023 OÚR 

C08  Bludovice, Frýdecká nová 
zastávka 

1 3 2025+ OÚR 

C09  Přístřešky - 2/rok 0,75 1 2023 OKS 

C09  Havířov - Město, Lipová, 
Rekonstrukce nástupiště 

1,5 1 2024 OÚR 

C09  
Bludovice, Na Záguří 

vybudování  nástupní hrany 
na obou stranách 

1 2 2025+ OÚR 

C09  
Podlesí, Okrajová, 

rekonstrukce nástupiště 
zastávek (obousměrně) 

2 1 2025+ OÚR 

C09  Šumbark, U Nádraží, SNP, 
Okružní, Školní -  

6 1 2025+ OÚR 
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rekonstrukce zastávek 
(obousměrně) 

C09  Město, Národní třída – 
rekonstrukce zastávek 

2 1 2025+ OÚR 

Celkem 16,25    

Prioritní rekonstrukce a doplnění chodníků  

C6  Návrh chodníku na ul. 
Zelená, Havířov-Životice 

12 1 2024 OÚR 

C6  
Návrh výstavby chodníku 
na ul. Fryštátská, Havířov-

Prostřední Suchá 
10 2 2025+ OÚR 

C6  
Návrh výstavby chodníku 
na ul. Mezidolí, Havířov-

Město 
25 2 2025+ OÚR 

C6  
Návrh výstavby chodníku 

na ul. Zemědělská, Havířov-
Dolní Datyně 

9,9 1 2023 OÚR 

C6  

Spojovací chodník mezi 
koupalištěm a ul. Na 

Nábřeží včetně přechodu u 
letního kina 

4,5 1 2024 OÚR 

C6  
Návrh chodníku v rámci 

rekonstrukce MK 
Petřvaldská 

26 3 2025+ OÚR 

C6  Rekonstrukce chodníku ul. 
Frýdecká - 2. etapa 

18,5 2 2025+ OÚR 

C6  Rekonstrukce chodníku ul. 
Na Záguří - II. etapa 

15,2 3 2025+ OÚR 

Celkem 121,1    

Prioritní nasvětlení přechodů a doplnění SSZ  

A3  Dělnická (zast. Město, 
obchodní dům) 1x 

0,3 1 2025+ OKS 

A3  Dělnická x Astronautů 1x 0,3 1 2025+ OKS 

A3  Dělnická (Město, 
nemocnice) 1x 

0,3 1 2025+ OKS 

A3  Čs. Armády x V Parku 1x 0,3 1 2024 OKS 

A3  Mánesova 2x 0,6 1 2024 OKS 

A3  Na Nábřeží x Radniční 1x 0,3 1 2024 OKS 

A5  Studentská (u gymnázia) 1x 0,3 1 2024 OKS 

A3  Křižovatka Okružní, 
Opletalová, Lidická - SSZ 

8 2 2025+ OÚR 

Celkem 10,4    

Prioritní úprava vnitrobloků  

C5, C6  Vnitroblok Hybešova – 
Třeneckého 

20 3 2025+ OÚR/OKS 

C5, C6  Vnitoblok lokalita Orion 20 1 2025+ OÚR/OKS 

C5, C6  Vnitoblok Vardasova 30 1 2025+ OÚR/OKS 

C5, C6  Vnitroblok Alšova 36 1 2024 OÚR/OKS 

Celkem 106    

Prioritní úprava parkovišť  
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C5  Parkoviště na ul. Karvinská 8,5 2 2025+ OÚR 

C5  Parkoviště ul. Vrchlického 5,5 2 2025+ OÚR 

C5  
Parkoviště na ul. 

Družstevnická, Havířov-
Podlesí 

6,6 1 2023 OÚR 

C5  Parkoviště Koperníkova 8,5 3 2025+ OÚR 

C5  Parkoviště u nemocnice 26 1 2024 OÚR 

C5  Parkoviště na ul. 
Kudeříková a Lašská 

23 1 2024 OÚR 

C5  Parkoviště na ul. E 
Rošického a J.Žižky 

11 3 2025+ OÚR 

C5  Parkoviště na ul.Sukova 7 2 2025+ OÚR 

C5  Parkoviště na ul. Hakenova 9 3 2025+ OÚR 

C5  Parkoviště na ul. Rušná 12 3 2025+ OÚR 

Celkem 117,1    

Prioritní rekonstrukce mostů  

D4 M2 
Prachatická nad žel. 

vlečkou 
21 1 2025+ OÚR 

D4 L8 
Lávka přes Šumbarský 

potok 
4 3 2025+ OÚR 

D4 M6 
most přes ČD na ul. 

Budovatelů 
20 1 2025+ OÚR 

CELKEM VŠE 942,65    

 

Zdroj 175: vlastní zpracování 

Předpokládá se, že na navržené stavby bude možné čerpat finance z externích zdrojů ve výši alespoň 

60 %. 

11.1 Synergie 

Při realizaci vybraných aktivit je dosahováno synergického efektu, protože jedna aktivita může ovlivnit 

více podporovaných druhů dopravy. 

Aktivní zlepšení pěší, cyklistické a veřejné hromadné dopravy povedou spolu s odvedením tranzitní 

dopravy ke snížení počtu cest automobilovou dopravou a ke snížení negativních vlivů z dopravy v 

intravilánu města. To spolu s inovacemi vozového parku a podporou bezuhlíkového pohonu sníží imisní 

zátěž ve městě. 

Synergie je nutné využít zejména u stavby IAD č. 8 a cyklo č. 8, kdy bude územní v budoucnu rozděleno 

přeložkou silnice I/11. Přes tuto bariéru bude vybudován most, který je dle SUMP navržen včetně dělné 

stezky pro pěší a chodce. 

Synergie při řešení automobilové i pěší dopravy je sledována při snížení počtu pruhů na silnici III/47210 

na dva spolu se zřízením cyklistických pruhů. 

U stavby cyklistické sítě č. 4 se předpokládá využití pěšími i chodci sdruženou stezkou za svodidlem na 

tělese komunikace II/475 a dále vybudováním stezky vedle řadícího pruhu odbočení k Tescu. 
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12 SEZNAM PŘÍLOH NÁVRHOVÉ ČÁSTI 

Příloha 1_Návrh základní komunikační sítě IAD 

Příloha 2_Návrh zatřídění komunikační sítě IAD 

Příloha 3_ Návrh koncepce VHD 

Příloha 4_Návrh základní sítě cyklistických tras 
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E KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 

Cílem komunikační strategie je nastavit rámec komunikace mezi jednotlivými subjekty vstupujícími 

do plánovacího procesu plánu udržitelné mobility. Vypracování a provedení SUMP je založeno na 

integrovaném přístupu (horizontálním i vertikálním) s velkým podílem spolupráce, koordinace a 

konzultací. 

Cílem aktivity je informovat všechny dotčené subjekty o probíhajícím projektu a současně je zapojit 

do procesu plánování a řešení dopravních problémů města. Níže je popsána návaznost strategie 

propagace a prezentace přímo na projekt. 

Vzniklý plán zkoordinuje především územní a dopravní plánování, aby navržený dopravní systém 

zajistil dostupnost všem cílovým skupinám. Prvním krokem při tvorbě strategie propagace projektu 

SUMP je stanovení vize. Prostřednictvím vize je udáván směr žádoucího cílového stavu v určité 

oblasti. Má formu jednoduchého popisu a podoby, které chce město svojí strategií dosáhnout. Vize 

nemá pouze obecné využití, ale především praktické. Jedná se o motivační faktor, který pomáhá 

udávat jednotný směr k naplnění vize. Všechny realizované aktivity projektu by měly směřovat k 

naplnění vize. Vize města je rozvedena ve strategické části dokumentu. 

1 VIZE PLÁNU MOBILITY 

Prvním krokem při tvorbě strategie propagace projektu SUMP je stanovení vize. V případě, že 

zohledníme dosavadní vizi města do roku 2020 " Město Havířov je v roce 2020 dynamicky se rozvíjející 

a udržované město plné zeleně, s funkčním a harmonickým urbanistickým řešením, ekonomicky 

stabilním prostředím, výbornou dopravní dostupností, kvalitním bydlením, bohatou nabídkou služeb, 

kulturním a sportovním zázemím, poskytující dobré podmínky pro život všech obyvatel", je možné 

navázat vizí SUMP: 

„Doprava pro harmonické město“ 

Pod vizí Doprava pro harmonické město si musíme představit důraz na bezpečnost, nízký stupeň 

negativních vlivů dopravy, akcentaci multimodality dopravního chování obyvatel a přechod na 

nízkouhlíkovou dopravu. 

2 KRÁTKODOBÉ CÍLE 

Hlavním krátkodobým cílem propagace projektu SUMP je kvalitní informovanost všech cílových 

skupin o jeho průběhu, a jejich aktivní zapojení do něj. Za použití širokého spektra propagačních 

nástrojů je nutné zajistit komplexní informační servis pro partnery projektu i obyvatele města. 

3 DLOUHODOBÉ CÍLE 

Mezi dlouhodobé cíle propagace patří především osvěta mezi občany města v oblasti problematiky 

udržitelné městské mobility. V současnosti totiž není povědomí široké veřejnosti o tomto tématu příliš 

vysoké. Díky projektu SUMP by se však měla znalost problematiky výrazně zvýšit. Celkový přístup a 

náhled obyvatel k městské mobilitě by se tak měl výrazně pozitivním způsobem změnit ve směru 

aktivního využívání udržitelných druhů dopravy, tj. chůze, veřejné hromadné dopravy a kola. 
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4 KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ A ZAPOJENÝMI PARTNERY 

Cílem komunikace se všemi zainteresovanými subjekty je zajistit průhlednost a zřetelnost aktivit 

projektu a získání jejich dostatečné důvěry, aby byly ochotny sdělit svůj názor, poskytovat zpětnou 

vazbu a podněty. Zaměření se na komunikaci je hlavním cílem Strategie propagace projektu – resp. 

propustnost informací směrem ke všem zapojeným subjektům. 

4.1 Vnitřní komunikace 

Vnitřní komunikace probíhá v uzavřených skupinách, jejich členy jsou decision makeři, tj. partneři 

s rozhodovací funkcí. Těmi jsou zástupci obcí, samospráv a státní správy vč. jejich organizací. 

4.2 Vnější komunikace 

Vnější komunikace je dostupná všem občanům, zejména obyvatelům města. Účelem je navázání 

spolupráce se všemi obyvateli, kteří se chtějí podílet na dialogu při zpracování dokumentace. 

5 KOMUNIKAČNÍ AUDIT 

Ve stávajícím stavu je vnitřní komunikace mezi jednotlivými odbory magistrátu velmi dobrá. 

Jednotlivé informace jsou soustředěny na specializovaných odborech, které spolu v případě potřeby 

komunikují. Organizační struktura magistrátu města je upravena Organizačním řádem Magistrátu 

města Havířova (MMH). 

MMH se člení na odbory: 

a) odbor kancelář primátora (KP) 
b) organizační odbor (ORG) 
c) ekonomický odbor (EO) 
d) odbor školství a kultury (OŠK) 
e) odbor vnitra a živnostenský úřad (OVŽÚ) 
f) odbor stavebního řádu a památkové péče (SSSÚ) 
g) odbor komunálních služeb (OKS) 
h) odbor územního rozvoje (OÚR) 
i) odbor právních služeb (OPS) 
j) odbor životního prostředí (OŽP) 
k) odbor sociálních věcí (OSV) 
l) správní odbor 

 

 Město zastupuje primátor. 

Komunikace mezi decision makery, zejména mezi samosprávou kraje a města funguje dobře. Krajské 

a městské záměry se funkčně doplňují a vytvářejí vhodné prostředí pro dosažení cílů SUMP. Jedním z 

nedostatků, který lze vypíchnout je neaktuálnost dopravní koncepce kraje, která již nedává oporu pro 

dlouhodobé plánování na městské úrovni. 

Externí komunikace probíhá zejména na webu města, Informačním měsíčníkem pro občany 

statutárního města Havířova - tzv. RADNIČNÍ LISTY a v regionálních médiích. Zde jsou občané kvalitně 

informováni o krocích města, stavebních uzávěrách apod. 

https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/odbor-kancelar-primatora
https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/organizacni-odbor
https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/ekonomicky-odbor
https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury
https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/odbor-vnitra-zivnostensky-urad
https://www.havirov-city.cz/odbor-stavebniho-radu-pamatkove-pece
https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb
https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/odbor-uzemniho-rozvoje
https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/odbor-pravnich-sluzeb
https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/odbor-zivotniho-prostredi
https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci
https://www.havirov-city.cz/odbory-magistratu/spravni-odbor
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6 VNITŘNÍ KOMUNIKACE 

6.1.1 Zástupci města dle organizační struktury města 

• Vedení města (rada a zastupitelstvo) 

• Odbor kanceláře primátora (OKP) 

• Odbor komunálních služeb (OKS) 

• Odbor územního rozvoje (OÚR) 

• Odbor životního prostředí (OŽP) 
 
 

6.1.2 Zástupci Moravskoslezského kraje 

• MSK - Odbor dopravy 

• MSK - Odbor životního prostředí 

• SÚS MSK 

• Koordinátor ODIS s.r.o. (KODIS) 

6.1.3 Zástupci státu, jeho složek a organizací 

• Ministerstvo dopravy 

• ŘSD ČR 

• SŽDC 

• Policie ČR DI 

6.1.4 ČSAD Havířov a.s. (dopravce) 

6.1.5 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje Samosprávy okolních obcí 

• Horní Suchá 

• Horní Bludovice 

• Kaňovice 

• Šenov 

• Karviná 

• Albrechtice 

• Orlová 

• Petřvald 

• Těrlicko 

 

6.2 Vnější komunikace 

6.2.1 Občané města 

• Děti 

• Mládež 

• Ekonomicky aktivní 

• Senioři 

 

7 KOMUNIKAČNÍ NÁSTROJE 

Nejvhodnějším nástrojem komunikace jsou stávající fungující informační kanály, které využívá město. 

Mezi tyto kanály lze jmenovat web www.havirov-city.cz a tištěný měsíčník Radniční listy. 
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Mimo tyto informační kanály lze využít i venkovní reklamu (letáky v MHD, plakátovací plochy, 

reklamní plochy v nákupních centrech, CityLight vitríny, atd.). Webové stránky projektu 

www.mobilita-havirov.cz slouží k prezentaci průběhu zpracování díla a jeho dílčích výstupů i k 

oboustranné komunikaci mezi obyvateli a zpracovateli. 

Využívány jsou také veřejná i neveřejná projednání v rámci jednotlivých částí zpracování díla. 

7.1 Identifikace komunikačních nástrojů pro jednotlivé skupiny vnitřní 

komunikace 

7.1.1 Řídící výbor 

Členové Řídícího výboru vedou proces tvorby plánu mobility, předávají hlavní výstupy na jednání rady 

města a zastupitelstva města, které celý dokument v jeho konečné fázi schvaluje. Jeho členy jsou: 

  176/ Seznam členů Řídícího výboru pro SUMP 

Ing. Bohuslav Niemiec náměstek pro investice a chytré město 

Ing. Milan Menšík tajemník MMH  

Ing. Iveta Grzonková vedoucí odboru komunálních služeb 

Ing. Jaromír Schwarz vedoucí oddělení dopravy 

Bc. Petr Sobek vedoucí oddělení dopravních systémů 

Mgr. Nikol Fikáčková  vedoucí oddělení odpadového hospodářství 

Naďa Czechová  referent odboru komunálních služeb 

Ing. arch. Karel Mokroš  vedoucí odboru územního rozvoje 

Ing. Kateřina Mikulová  vedoucí oddělení investic 

Ing. Hana Masopustová projektový manažer 

Ing. Jana Návratová vedoucí odboru životního prostředí 

Ing. Bernarda Urbancová  vedoucí odboru sociálních věcí 

Ing. Bohuslav Muras ředitel Městské policie Havířov 

Ing. Jakub Vyvial ředitel divize osobní dopravy 3ČSAD Havířov 

Ing. Václav Zyder náměstek ředitele Technických služeb Havířov 

Roman Skácel předseda BESIP 

Zdroj 176: Město Havířov 

Vhodným formátem jsou osobní jednání realizačního týmu vedené formou diskusního fóra 

umožňující diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný 

nástroj umožňující prezentaci nejširšího spektra názorů. Současně je třeba vyzdvihnout jejich 

informativní charakter a přínos v podobě navazování nových a utužování stávajících sociálních 

struktur. Participantům je třeba předem vysvětlit, co mohou od své účasti očekávat, aby se předešlo 

jejich případnému zklamání a z toho plynoucí neochoty znovu se zúčastnit. 

 

7.1.2 Rada města a zastupitelstvo města 

Jsou skupinou s rozhodující pravomocí. Schvalují SUMP, proto je nutností je informovat v průběhu 

celého procesu. 

Vhodným komunikačním kanálem je web projektu a e-mailová komunikace. Vhodné je realizovat 

workshop formou diskusního fóra po ukončení analytické části a v průběhu návrhové části. Cílem je 

zapojit politiky do plánovacího procesu a nastavit strategii dopravní politiky města. 

http://www.mobilita-havirov.cz/
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7.1.3 Odborná pracovní skupina - automobilová doprava 

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 

diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj 

umožňující prezentaci nejširšího spektra názorů. Alternativně lze využít dotazování korespondenční 

cestou e-mailem, datovou schránkou či poštou. 

Členové skupiny 

• Odbor komunálních služeb (OKS) 

• Odbor kanceláře primátora (OKP) 

• Odbor územního rozvoje (OÚR) 

• Odbor životního prostředí (OŽP) 

• Moravskoslezský kraj - Odbor dopravy 

• Moravskoslezský kraj - Odbor životního prostředí ŘSD ČR Ostrava 

• SÚS MSK 

• Policie ČR DI (Karviná) 

• Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 

• Zástupce zpracovatele 

Skupina by se měla sejít minimálně 2x za projekt. 

 

7.1.4 Odborná pracovní skupina - veřejná hromadná doprava 

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 

diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj 

umožňující prezentaci nejširšího spektra názorů. Alternativně lze využít dotazování korespondenční 

cestou e-mailem, datovou schránkou či poštou. 

Členové skupiny 

• Odbor komunálních služeb (OKS) 

• Odbor kanceláře primátora (OKP) 

• Moravskoslezský kraj - Odbor dopravy 

• SŽDC 

• ČD 

• KODIS 

• ČSAD Havířov (dopravci) 

• Zástupce zpracovatele 

Skupina by se měla sejít minimálně 2x za projekt. 

 

7.1.5 Odborná pracovní skupina - nemotorová doprava 

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 

diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Fóra představují významný nástroj 

umožňující prezentaci nejširšího spektra názorů. Alternativně lze využít dotazování korespondenční 

cestou emailem, datovou schránkou či poštou. 

Členové skupiny 
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• Odbor komunálních služeb (OKS) 

• Odbor kanceláře primátora (OKP) 

• ŘSD ČR 

• SÚS MSK 

• Policie ČR DI 

• Zástupce zpracovatele 

Skupina by se měla sejít minimálně 2x za projekt. 

 

7.1.6 Odborná pracovní skupina – okolní obce 

Vhodným formátem jsou osobní jednání pracovní skupiny vedené formou diskusního fóra umožňující 

diskutovat nad jednotlivými problémovými okruhy projektu. Jednání je vhodné provést minimálně 1x 

za projekt. Cílem je zejména koordinace staveb navazujících na území mimo Havířov (cyklostezky 

apod) 

Identifikace hlavních komunikačních nástrojů pro jednotlivé skupiny vnější komunikace. 

Nástrojem pro oslovení všech skupin zařazených do vnější komunikace jsou tisková média, zejména 

Radniční listy. Vhodným nástrojem jsou také veřejná projednání vedená formou řízené diskuse s 

prezentací výsledků doplněná o diskusní fórum. 

Dalším užívaným nástrojem jsou venkovní výlepové plochy. 

Pro skupiny ekonomicky aktivních a mládeže je vhodným médiem web projektu www.mobilita-

havirov.cz 

  

http://www.mobilita-havirov.cz/
http://www.mobilita-havirov.cz/
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Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
 

Převodce: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

                 sídlo: Výškovická 40, 700 30  Ostrava-Zábřeh 

                 zastoupený: . . , ředitelem 

     HZS Moravskoslezského kraje  
                 IČO: 70884561 

(dále jen „převodce“) 
 

Nabyvatel: Statutární město Havířov      
                   sídlo: Svornosti 2, 736 01  Havířov 

                   zastoupený: . , , primátorem 

                   IČO: 00297488 

(dále je „nabyvatel“) 
I. 

Základní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku podle ustanovení 

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb.,  
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o majetku“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

II. 

Úvodní ustanovení 
1. Česká republika je vlastníkem a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále  

i „HZS Moravskoslezského kraje“) jako organizační složka státu je příslušný hospodařit 
s majetkem státu uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy (dále i „majetek“).  

2. O trvalé nepotřebnosti majetku pro převodce rozhodl ředitel HZS Moravskoslezského kraje 
v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona o majetku rozhodnutím o trvalé nepotřebnosti 
č. 39b/2022 ze dne 19.12.2022. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod majetku do vlastnictví nabyvatele.  
2. Vlastnické právo přechází na nabyvatele dnem fyzického předání a převzetí majetku. 
 

IV. 

Stav převáděného majetku 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že je jim znám skutečný stav převáděného majetku v době 
uzavření této smlouvy a že jej nabyvatel v tomto stavu přijímá. 

2. Nabyvateli nevyplývají z této smlouvy vůči převodci žádné nároky z vad, které se projeví 
na převáděném majetku po uzavření této smlouvy. 

3. Dlouhodobý majetek byl odpisován rovnoměrným způsobem, informace o odpisování 
majetku budou nabyvateli poskytnuty při předání a převzetí majetku, případně budou 
nabyvateli zaslány po zaúčtování posledních odpisů u převodce. 

 



V. 

Veřejný zájem  

Jedná se o majetek morálně i technicky zastaralý a ve zhoršeném technickém stavu daném jeho 
intenzivním používáním u převodce. Pro převodce je tento majetek nadále nevyužitelný.  
Automobil osobní tovární značky ŠKODA YETI 2.0/81KW 4X4, RZ: 9T5 8781, VIN: 

TMBLC75L8F6025976, pořízený v roce 2014, počet km: 34 620. Technický stav vozidla 
odpovídá jeho stáří, opotřebení a intenzivnímu používání převodcem, s platným STK do 
11/2023. Po dobu záruky bylo vozidlo servisováno v autorizovaném servise, po uplynutí této 
doby probíhal pravidelný servis ve vlastních dílnách HZS Moravskoslezského kraje dle 
doporučení návodu výrobce, v pravidelných lhůtách bylo podrobováno zákonným technickým 
prohlídkám a je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Z důvodu obnovy techniky 
v souladu se Systemizací vozidel HZS Moravskoslezského kraje byl již tento majetek nahrazen 
technikou novou. Nabyvatel využije tento majetek prostřednictvím jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Havířov - Město k zabezpečení požární ochrany a integrovaného 
záchranného systému na území statutárního města Havířov a na území Moravskoslezského 
kraje. Z tohoto důvodu je splněna podmínka daná ustanovením § 22 odst. 2 zákona o majetku, 
které stanoví, že bezúplatně lze věc převést do vlastnictví jiné osoby pouze ve veřejném zájmu 
nebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí nebo stanoví-li tak 

zvláštní právní předpis.  
 

VI. 

Podmínky bezúplatného převodu 

1. Nabyvatel se zavazuje, že majetek bude užíván jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
Havířov - Město k zabezpečení požární ochrany a integrovaného záchranného systému 
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
a souvisejícími předpisy, a to nejméně po dobu 5 let.  

2. Nabyvatel není oprávněn po dobu 5 let ode dne uzavření této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu převodce zcizit majetek, užívat majetek ke komerčním účelům nebo 

dát tento majetek do užívání jinému subjektu. 

3. Poruší-li nabyvatel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 2 tohoto článku, je 
převodce oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. Pokud převodce odstoupí od této 
smlouvy, nabyvatel je povinen bezodkladně vrátit převodci majetek ve stavu, v jakém jej 
od převodce převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a se vším, co od převodce 
v rámci bezúplatného převodu obdržel.  

4. Převodce je oprávněn provádět u nabyvatele kontrolu dodržování podmínek uvedených 
v odst. 1 až 2 tohoto článku v průběhu doby v těchto ustanoveních uvedené a nabyvatel je 

povinen převodci provedení této kontroly umožnit. Nabyvatel je povinen 1x ročně po 
skončení každého kalendářního roku v průběhu doby uvedené v odst. 1 až 2 tohoto článku 

zaslat převodci písemnou zprávu o užívání majetku a dodržení podmínek bezúplatného 
převodu.  

 

VII. 

Předání a převzetí majetku 

1. Majetek a doklady, které se k majetku vztahují, budou předány nabyvateli neprodleně po 
uzavření této smlouvy u HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 
883/3   Karviná - Fryštát. Konkrétní termín bude stanoven na základě dohody zástupců obou 
smluvních stran. 

2. O fyzickém předání a převzetí majetku a dokladů, které se k majetku vztahují, bude sepsán 
předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

 



 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Kontaktními osobami pro zaúčtování majetku jsou:  

- za převodce . , ,  

e-mail:  

- za nabyvatele ……….., tel.……………, e-mail:.……… 

2. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim 
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této 
smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.  

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit formou písemných dodatků k této smlouvě, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

4. Odpověď některé ze smluvních stran podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem 

nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

5. Vše, co bylo smluvními stranami dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní 
a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
srozumitelně a vážně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá  
ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.  

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - seznam a bližší popis majetku. 
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy tuto smlouvu podepíše druhá ze smluvních stran. 
10. Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, smluvní 
strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru 

smluv zajistí převodce. 
11. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Bezúplatný převod majetku dle této smlouvy byl 
schválen ................... dne ................. č. usnesení ..................  
 

 

 

Ostrava ……………………………….                          Havířov…………… …………..…….. 
 

 

 

……………………………………………                        ……………………………………….. 
                       za převodce                                                                     za nabyvatele 

               . .  

   ředitel                           primátor                       
         HZS Moravskoslezského kraje   

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku 

 

Nomenklatura Název majetku Výr. číslo 
Počet 
m.j. 

Cena v Kč 
celkem 

Karta IM          

(NS u DDM) 

Rok 

pořízení 

081041014012 

Automobil osobní kombi ŠKODA 
YETI 2.0/81KW 4X4 #9T58781 1 665 100,00 10800420 

2014 

CENA CELKEM 665 100,00 Kč 

 

 



Smlouva o bezúplatném převodu majetku 
 

Převodce: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

                 sídlo: Výškovická 40, 700 30  Ostrava-Zábřeh 

                 zastoupený: , ředitelem 

     HZS Moravskoslezského kraje  
                 IČO: 70884561 

(dále jen „převodce“) 
 

Nabyvatel: Statutární město Havířov      
                   sídlo: Svornosti 2, 736 01  Havířov 

                   zastoupený: , , primátorem 

                   IČO: 00297488 

(dále je „nabyvatel“) 
I. 

Základní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o bezúplatném převodu majetku podle ustanovení 

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s ustanoveními zákona č. 219/2000 Sb.,  
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o majetku“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí neprodleně druhé smluvní straně. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

II. 

Úvodní ustanovení 
1. Česká republika je vlastníkem a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále  

i „HZS Moravskoslezského kraje“) jako organizační složka státu je příslušný hospodařit 
s majetkem státu uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy (dále i „majetek“).  

2. O trvalé nepotřebnosti majetku pro převodce rozhodl ředitel HZS Moravskoslezského kraje 
v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona o majetku rozhodnutím o trvalé nepotřebnosti 
č. 38b/2022 ze dne 19.12.2022. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod majetku do vlastnictví nabyvatele.  
2. Vlastnické právo přechází na nabyvatele dnem fyzického předání a převzetí majetku. 
 

IV. 

Stav převáděného majetku 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že je jim znám skutečný stav převáděného majetku v době 
uzavření této smlouvy a že jej nabyvatel v tomto stavu přijímá. 

2. Nabyvateli nevyplývají z této smlouvy vůči převodci žádné nároky z vad, které se projeví 
na převáděném majetku po uzavření této smlouvy. 

3. Dlouhodobý majetek byl odpisován rovnoměrným způsobem, informace o odpisování 
majetku budou nabyvateli poskytnuty při předání a převzetí majetku, případně budou 
nabyvateli zaslány po zaúčtování posledních odpisů u převodce. 

 



V. 

Veřejný zájem  

Jedná se o majetek morálně i technicky zastaralý a ve zhoršeném technickém stavu daném jeho 
intenzivním používáním u převodce. Pro převodce je tento majetek nadále nevyužitelný.  
Automobil osobní tovární značky ŠKODA YETI 2.0 TDI CR DPF/81KW, RZ: 9T0 4174, VIN: 

TMBLC75L8D6101533, pořízený v roce 2013, počet km: 115 000. Technický stav vozidla 
odpovídá jeho stáří, opotřebení a intenzivnímu používání převodcem, s platným STK do 
11/2023. Po dobu záruky bylo vozidlo servisováno v autorizovaném servise, po uplynutí této 
doby probíhal pravidelný servis ve vlastních dílnách HZS Moravskoslezského kraje dle 
doporučení návodu výrobce, v pravidelných lhůtách bylo podrobováno zákonným technickým 
prohlídkám a je způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Z důvodu obnovy techniky 
v souladu se Systemizací vozidel HZS Moravskoslezského kraje byl již tento majetek nahrazen 
technikou novou. Nabyvatel využije tento majetek prostřednictvím jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Havířov - Životice k zabezpečení požární ochrany a integrovaného 
záchranného systému na území statutárního města Havířov a na území Moravskoslezského 
kraje. Z tohoto důvodu je splněna podmínka daná ustanovením § 22 odst. 2 zákona o majetku, 
které stanoví, že bezúplatně lze věc převést do vlastnictví jiné osoby pouze ve veřejném zájmu 
nebo je-li bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí nebo stanoví-li tak 

zvláštní právní předpis.  
 

VI. 

Podmínky bezúplatného převodu 

1. Nabyvatel se zavazuje, že majetek bude užíván jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
Havířov - Životice k zabezpečení požární ochrany a integrovaného záchranného systému 
v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  
a souvisejícími předpisy, a to nejméně po dobu 5 let.  

2. Nabyvatel není oprávněn po dobu 5 let ode dne uzavření této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu převodce zcizit majetek, užívat majetek ke komerčním účelům nebo 

dát tento majetek do užívání jinému subjektu. 

3. Poruší-li nabyvatel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 2 tohoto článku, je 
převodce oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit. Pokud převodce odstoupí od této 
smlouvy, nabyvatel je povinen bezodkladně vrátit převodci majetek ve stavu, v jakém jej 
od převodce převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a se vším, co od převodce 
v rámci bezúplatného převodu obdržel.  

4. Převodce je oprávněn provádět u nabyvatele kontrolu dodržování podmínek uvedených 
v odst. 1 až 2 tohoto článku v průběhu doby v těchto ustanoveních uvedené a nabyvatel je 

povinen převodci provedení této kontroly umožnit. Nabyvatel je povinen 1x ročně po 
skončení každého kalendářního roku v průběhu doby uvedené v odst. 1 až 2 tohoto článku 

zaslat převodci písemnou zprávu o užívání majetku a dodržení podmínek bezúplatného 
převodu.  

 

VII. 

Předání a převzetí majetku 

1. Majetek a doklady, které se k majetku vztahují, budou předány nabyvateli neprodleně po 
uzavření této smlouvy u HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 
883/3   Karviná - Fryštát. Konkrétní termín bude stanoven na základě dohody zástupců obou 
smluvních stran. 

2. O fyzickém předání a převzetí majetku a dokladů, které se k majetku vztahují, bude sepsán 
předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

 



 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Kontaktními osobami pro zaúčtování majetku jsou:  

- za převodce ,  

e-mail:  

- za nabyvatele ……….., tel.……………, e-mail:.……… 

2. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim 
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této 
smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.  

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit formou písemných dodatků k této smlouvě, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

4. Odpověď některé ze smluvních stran podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem 

nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

5. Vše, co bylo smluvními stranami dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní 
a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
srozumitelně a vážně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá  
ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.  

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - seznam a bližší popis majetku. 
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy tuto smlouvu podepíše druhá ze smluvních stran. 
10. Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, smluvní 
strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru 

smluv zajistí převodce. 
11. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Bezúplatný převod majetku dle této smlouvy byl 
schválen ................... dne ................. č. usnesení ..................  
 

 

 

Ostrava ……………………………….                          Havířov…………… …………..…….. 
 

 

 

……………………………………………                        ……………………………………….. 
                       za převodce                                                                     za nabyvatele 

                

   ředitel                           primátor                       
         HZS Moravskoslezského kraje   

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku 

 

Nomenklatura Název majetku Výr. číslo 
Počet 
m.j. 

Cena v Kč 
celkem 

Karta IM          

(NS u DDM) 

Rok 

pořízení 

081041014003 

Automobil os.sil.KOMBI ŠKODA 
YETI 20 TDI CR  #9T04174 1 683 800,00 10800391 

2013 

CENA CELKEM 683 800,00 Kč 

 

 



  Příloha č. 1 

1 

 

Zpráva zástupce o valné hromadě konané per rollam 

 

Valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Podlesí, 736 01 
Havířov, IČO 451 92 081 (dále jen „společnost“) se konala s odkazem na ustanovení § 418 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a čl. 20, bod 13 stanov Společnosti, formou 

per rollam. 

Jelikož společnost informovala akcionáře o konání VH formou per rollam dne 16.12.2022 

a stanovila patnáctidenní lhůtu k odeslání hlasovacího lístku, nebylo možné zajistit (v souladu 

s usnesením ZMH č. 60/2ZM/2022 ze dne 12.12.2022) závazné stanovisko příslušného orgánu 
města ke způsobu hlasování na valné hromadě.   
Hlasování na valné hromadě proběhlo prostřednictvím vyplnění hlasovacího lístku, který byl 

doručen Společnosti dne 30.12.2022.  

Hlasování zástupce města o jednotlivých návrzích usnesení:  
Návrhy usnesení  Hlasování 

za město  
1 Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva včetně 

zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího majetku za 
účetní období kalendářního roku 2021 a zprávu o vztazích mezi 
propojenými osobami za rok 2021. 

souhlas 

2 Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora a výrok auditora o 
přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy Společnosti za účetní 
období roku 2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, bez 
námitek. 

souhlas 

3 Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o 
výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady Společnosti k řádné 
účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2021 a návrhu 
představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021, 
a stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi 
propojenými osobami. 

souhlas 

4 Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.   souhlas 

5 Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní 
závěrce za účetní období roku 2021 ve výši 48.372.694,64 Kč bude 
rozdělen následovně: 

Převod do fondu nerozděleného zisku minulých let ve výši 
48.372.694,64 Kč. 

zdržení se 
hlasování 

6 Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti souhlas 

 

Rada města Havířova byla o konání VH formou per rollam informována a schválila hlasování 
zástupce města usnesením č. 311/5RM/2023 ze dne 16. ledna 2023. 

 



2 

 

O výsledku hlasování bylo město informováno dne 10.2.2023 v souladu s ust. § 420 odst. 1 

ZOK.  

Všechna usnesení byla přijata dle návrhu usnesení č. 1 – 6. 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 
právních služeb MMH. 
 

Majetkový podíl města: hromadná akcie ve jmenovité hodnotě 217 266 Kč po 14 Kč (10,20 %), 

tj. podíl ve společnosti 10,20 %. 
 

 

Zprávu sepsal:  
Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku 

 

 



PŘÍLOHA Č. 2

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI ČSAD HAVÍŘOV A.S. FORMOU PER ROLLAM

Představenstvo společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov - Podlesí, 736 01, identifikační čIslo:
45192081, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 369, (dále jen "Společnost),
tímto v souladu s § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v
platném znění (dále jen ,,žOK"), oznamuje akcionářům Společnosti výsledek rozhodováni valné hromady Společnosti formou per
ro//a/n na základě návrhu ze dne 14,12.2022 (dále jen ,,Návrh").

Návrh byl všem akcionářům Společnosti odeslán dne 15.12.2022. Ve lhůtě pro vyjádření dle § 418 odst. 2, písm. b) ŽOK zaslalo
své vyjádřeni k návrhu 97,32 % akcionářů. 2,68 % akcionářů se ve lhůtě pro vyjádření k Návrhu nevyjádřilo a tudíž dle § 419,
odst, 1 ŽOK platí, že tito akcionáři s Návrhem nesouhlasL

K návrhům usneseni v Návrhu se akcionáři Společnosti vyjádřili s nás|edujicim výsledkem:

Návrh usnesení Č.1:

Valná hromada bere na vědomi výroční zprávu představenstva včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu jejího
majetku za účetní období kalendářního roku 2021 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021.

Výsledek hlasováni:

SOUHLASÍ: 97,32 %
NESOUHLASÍ: 2,68 %
ZDRŽELO SE: 0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.1 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení Č.2:

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora a výrok auditora o přezkoumáni řádné účetní závěrky a výroční zprávy
Společnosti za účetní období roku 2021 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, bez námitek.

výsledek hlasování

SOUHLASÍ: 97,32 %
NESOUHLASÍ: 2,68 %
ZDRŽELO SE: 0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.2 AKCIONÁŘ1 SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení Č.3:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrdní činnosti, vyjádření dozorčí rady
Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období roku 2021 a návrhu představenstva na rozdě|ení zisku
Společnosti za účetní období roku 2021, a stanovisko dozorčí rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami.

výsledek Masováni:

SOUHLASÍ: 97,32 %
NESOUHLASÍ: 2,68 %
ZDRŽELO SE: 0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.3 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usneseni Č.4:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021,

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ: 97,32 %
NESOUHLASÍ: 2,68 %
ZDRŽELO SE: 0,00 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.4 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.



Návrh usnesení Č.5:

Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2021 ve výši
48.372.694,64 KČ bude rozdělen následovně:

Převod do fondu nerozděleného zisku minulých let ve výši 48.372.694,64 KČ

Výsledek hlasování:

SOUHLASÍ: 87,08 %
NESOUHLASÍ: 2,72 %
ZDRŽELO SE: 10,20 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.5 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení Č.6:

Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti

výsledek hlasování:

SOUHLASÍ: 97,31 %
NESOUHLASÍ: 2,68 %
ZDRŽELO SE: 0,01 %

S NÁVRHEM USNESENÍ Č.6 AKCIONÁŘI SOUHLASÍ, USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

O výsledku hlasování budou akcionáři Společnosti informováni v souladu s § 420 ŽOK.

V Havířově, dne 31.1.2023

ČSAD Havířov a.s.



  Příloha  

Zpráva o průběhu valné hromady konané dne 14. prosince 2022 

 

Dne 14. prosince 2022 od 13:00 hod. se na adrese Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov, 
konala valná hromada společnosti ENVEZ, a.s., se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 
Havířov, IČO 073 342 14 (dále jen „společnost“). 
Jednání valné hromady společnosti (dále jen „valná hromada“) se uskutečnilo v souladu 

s navrženým programem valné hromady. 

 

Body programu valné hromady:  
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady 

2. Změna stanov společnosti 
3. Různé  
 

Hlasování na valné hromadě za akcionáře statutární město Havířov proběhlo: 

1. v bodě 1. v souladu s usnesením Rady města Havířova č. 181/3RM/2022 ze dne 

28.11.2022, 

2. v bodě 2. v souladu s usnesením Rady města Havířova č. 181/3RM/2022 ze dne 

28.11.2022 a usnesením Zastupitelstva města Havířova č. 59/2ZM/2022 ze dne 

12.12.2022 

 

k bodu 1 programu:  

Jednání valné hromady zahájil člen představenstva společnosti který 
konstatoval, že jsou přítomni zástupci všech akcionářů Společnosti. Přítomna byla rovněž 
notářka  

Člen představenstva Společnosti  dále konstatoval, že valná hromada nebyla 
svolána řádně. K tomuto konstatování všichni přítomní akcionáři prostřednictvím svých 
zástupců výslovně souhlasili se způsobem svolání valné hromady, jak umožňují Stanovy. 
Valná hromada byla usnášení schopná.  
Bylo zvoleno složení orgánů valné hromady:  
předseda valné hromady – 

zapisovatel –
skrutátor – 

ověřovatel zápisu – 

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
   

k bodu 2 programu:  

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti v článku 4 „Předmět podnikání a předmět 
činnosti společnosti“. Jedná se o rozšíření předmětu podnikání v souvislosti se záměrem 
společnosti připravovat a realizovat zelené projekty v oblasti úspory energií, v oblasti snížení 
emisí CO2, výstavbě fotovoltaických elektráren apod. ve městě Havířov a v přilehlých 
regionech.    

Výsledek hlasování: pro 100 % hlasů, zdrželo 0 % hlasů, proti 0 % hlasů. 
 
k bodu 3 programu:  

V rámci tohoto bodu nebyl žádný příspěvek. 
 
Zprávu sepsal: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu 
majetku 
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