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A.  ÚVODNÍ ČÁST 
 
 
Vymezení řešeného území 

 
Správní obvod obce s rozšířenou působností Havířov (dále jen „ORP“) se nachází 
ve východní části Moravskoslezského kraje, v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem – 
na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi 
Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. ORP Havířov má celkovou rozlohu území 
8,82 km2, jeho součástí je 5 obcí – statutární město Havířov, obce Albrechtice, Horní 
Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko. 
 
Zobrazení správního území ORP Havířov ve výřezu Moravskoslezského kraje: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Správní území ORP Havířov –  
statutární město Havířov, obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko 
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B. DOKLADY O PROJEDNÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICÝCH PODKLADŮ 2020 

 
Tabulka – přehled termínů projednání ÚAP ORP Havířov 2020 
 

  
Obec 

 Albrechtice 
Statutární město 

Havířov 
Obec  

Horní Bludovice 
Obec  

Horní Suchá 
Obec  

 Těrlicko 

Termín předání 
podkladů pro 
seznámení 

30. 04. 2020 

Termíny 
doplňkových 
konzultací obcí s 
pořizovatelem 

Nabídnuto - 
nepožádáno 

Nabídnuto - 
nepožádáno 

Nabídnuto - 
nepožádáno 

Nabídnuto - 
nepožádáno 

 Nabídnuto - 
nepožádáno 

Datum předání 
podnětů k řešení 
problémů v ÚPD 
pořizovateli 

Nepředáno 15. 07. 2020        
Nepředáno – 
telefonicky 

souhlasí 
Nepředáno Nepředáno 

Způsob 
zohlednění 
podnětů v rámci 
ÚAP 2020 

- 
Zapracováno 

téměř v plném 
rozsahu 

- - - 

Termín 
projednání v Radě 
obce/ města 

05. 11. 2020 05. 10. 2020 29. 09. 2020 06. 10. 2020 12. 10. 2020 

Připomínky k 
zapracování 

Ne Ne Ne Ano Ne 

Způsob 
zohlednění 
podnětů v rámci 
projednání ÚAP 
2020 

- - - 
Zapracováno 
částečně 

- 

Č. usnesení 50 bod 13/50 2462/56RM/2020  04/RO/33/2020 487 905/24/30/20 

 
V souladu s ustanovením §5 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů, je nedílnou součástí aktualizace územně analytických 
podkladů (dále jen „ÚAP“) obcí rovněž doklad o jejich projednání s obcemi.  V následující 
části jsou zařazeny níže uvedené doklady včetně jejich příloh: 
 

 Doklad č. 1 o projednání ÚAP 2020 - Obec Albrechtice 
 Doklad č. 2 o projednání ÚAP 2020 - Statutární město Havířov 
 Doklad č. 3 o projednání ÚAP 2020 - Obec Horní Bludovice 
 Doklad č. 4 o projednání ÚAP 2020 - Obec Horní Suchá 
 Doklad č. 5 o projednání ÚAP 2020 - Obec Těrlicko 
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Doklady o projednání ÚAP ORP Havířov 2020 
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C. POSTUP PROJEDNÁNÍ ÚAP 2020 S OBCEMI ORP HAVÍŘOV 
 
 
Popis projednání ÚAP ORP Havířov 2020 
 
Jednotlivé obce ORP jsou ve smyslu §27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nejen 
poskytovateli údajů o území, ale je nezbytná i spoluúčast zástupců obcí na aktualizaci 
rozboru udržitelného rozvoje území. Obce se musí spolupodílet konkrétně při lokalizaci  
a specifikaci záměrů na změny v území a některých konkrétních problémů k řešení 
v územně plánovací dokumentaci. Novelizací stavebního zákona, která je účinná od 01. 01. 
2013, vznikla podle § 29 odst. 1 stavebního zákona povinnost projednat úplnou aktualizaci 
ÚAP v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci ve lhůtě do 30 
dnů po jejich vyhotovení s obcemi ve správním obvodu ORP. 
 
Obcím SO ORP Havířov byla 30. 04. 2020 zaslána rozpracovaná aktualizace územně 
analytických podkladů, a to část problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích. 
Pořizovatelem ÚAP bylo nabídnuto, že pokud obec projeví zájem o projednání předloženého 
dokumentu ve svých poradních orgánech anebo pokud budou požadovat doplňující 
informace, pořizovatel ÚAP zajistí ve stanoveném termínu doplňující výklad nebo případné 
další konzultace. Dále byly obce informovány, že mohou podat případné podněty a návrhy na 
doplnění problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích jednotlivých obcí 
v termínu nejpozději do 29. 06. 2020 a to písemně na adresu pořizovatele ÚAP ORP Havířov. 
Možnost doplňkových konzultací s výkladem obce nevyužily. Ve stanoveném termínu nebyly 
podány připomínky či návrhy k problémům k řešení v územně plánovací dokumentaci. 
 
Rozvojová komise Rady města Havířova, která mimo jiné předkládá návrhy Radě města 
Havířova k územně plánovacím podkladům a to v rámci jejich pořízení, byla s problémy 
k řešení v územně plánovací dokumentaci seznámená na jednání komise dne 29. 06. 2020. Ve 
stanoveném termínu nebyly podány připomínky či návrhy k problémům k řešení v územně 
plánovací dokumentaci.  
 
V červnu 2020 byl zaslán materiál s problémy k řešení odboru komunálních služeb (dále jen 
„OKS“) Magistrátu města Havířova. Ve stanovené lhůtě do 15. 07. 2020 měl OKS možnost 
předat pořizovateli ÚAP seznam návrhů pro doplnění a aktualizaci problémů k řešení 
v územně plánovacích dokumentacích. Do uvedeného termínu byla pořizovatelem nabídnuta 
také individuální konzultace. Ve stanoveném termínu byly pořizovateli ÚAP předány podněty 
na úpravu stávajících problémů v území a návrhy na problémy nové. Předložené podněty  
a návrhy jsou podrobně zpracovány v části B - Doklady o projednání územně analytických 
podkladů 2020.   
 
Pořizovatel ÚAP následně v průběhu měsíců září, říjnu a listopadu 2020 ve smyslu 
ustanovení  § 29 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 102 odst. 3 zákona č. č. 128/2000 Sb.  
o obcích, v platném znění (obecní zřízení), předložil aktualizaci ÚAP v rozsahu určení 
problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích  k projednání v jednotlivých radách 

obcí ve správním území ORP Havířov. Součástí důvodové zprávy byla mimo jiné vždy 
informace, jakým způsobem byly návrhy obcí zohledněny v rámci úplné aktualizace ÚAP 
2020.  
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V rámci projednání v jednotlivých radách obcí ve správním obvodu ORP Havířov vzešly 
připomínky pouze z Rady obce Horní Suchá. Podrobné zpracování je v části B - Doklady  
o projednání územně analytických podkladů 2020.   
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1. ÚVOD 
 

Obsahem této části 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov je 

zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území a zjištění  

a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. Je zde provedeno shrnutí získaných 

dílčích poznatků z části D – Databáze územně analytických podkladů a to v členění dle 

vyhlášky 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci  

a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

 

Stavební zákon ukládá povinnost pravidelné aktualizace ÚAP ve čtyřletém cyklu. 

Zpracováním ÚAP ORP Havířov 2020 se tento nástroj územní plánování stává 

permanentní činností, která průběžně sleduje podmínky a předpoklady územního 

rozvoje. Ty jsou následně promítnuty do pořizované územně plánovací dokumentace  

v podobě požadavků na jejich změny.  

 

Nejde tedy o vytváření nové dokumentace, ale o pochopení příčinných souvislostí 

měnících se v čase a jejich průmět do aktualizovaného dokumentu tak, aby ve svých 

zásadách odrážel aktuální rozvojovou problematiku správního území ORP Havířov. 
Tímto postupem je možné dosáhnout maximální kontinuitu územně plánovací činnosti  

a zajistit její aktuálnost vůči měnícím se podmínkám v čase. 
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2. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ, JEHO HODNOT 
A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

2.1. Širší územní vztahy 

2.1.1. Základní charakteristika území 

SO ORP Havířov leží na severovýchodě České republiky, v okrese Karviná a je součástí 

Ostravské aglomerace. Sousedí s dalšími pěti SO ORP Moravskoslezského kraje, a to s SO 

ORP Český Těšín, Frýdek-Místek, Ostrava, Orlová a Karviná. 

 

Přes území prochází nejdelší silnice I. třídy v republice, která je označována jako silnice I/11. 

Silnice I/11 je důležitou tepnou spojující města Poděbrady, Hradec Králové, Šumperk, Opava, 

Ostrava až k hranicím se Slovenskem. 

 

Správním obvodem je vedena celostátní železniční trať, která spojuje Ostravu s Havířovem 

a končí v Českém Těšíně, kde se napojuje na 3. tranzitní koridor. 

 

Správní obvod ORP Havířov je tvořen 5 obcemi, z nichž jen Havířov má status statutárního 

města. Podrobný popis správního obvodu ORP Havířov je součástí textové části D. Databáze 

územně analytických podkladů, úvodní části A, kapitoly 1 -  Vymezení řešeného území. 
 

Správní obvod  ORP Havířov 

 
Zdroj dat: Datový model, UAP 2020 
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Svou rozlohou, která činí 8 817,9 ha, se řadí ORP Havířov mezi jedno z nejmenších 

v Moravskoslezském kraji. Rozloha jednotlivých obcí je uvedena v tabulce níže.  
 

Výměra obcí SO ORP Havířov 

Obec Výměra [ha] Podíl výměry obce [%] 

Albrechtice 1 268,8 14,4 

Havířov 3 207,6 36,3 

Horní Bludovice 898,7 10,2 

Horní Suchá 979,6 11,1 

Těrlicko 2 465,0 28,0 

Celkem 8 819,6 100,0 

Zdroj dat: Datový model, UAP 2020 

 

Nejvyšší počet obyvatel v rámci SO ORP Havířov má samotné město Havířov. Přibližná 

hustota obyvatel pro celý správní obvod ORP Havířov k 31. 12. 2019 byla 980,7  obyv/km
2
. 

 

Průměrná hustota osídlení SO ORP Havířov k 31.12.2019 

Obec Výměra [ha] 
Počet obyvatel k 

31.12.2019 
Průměrná hustota osídlení 

na km
2
 

Albrechtice 1 268,80 3 842 302,8 

Havířov 3 207,60 71 200 2 219,7 

Horní Bludovice 898,7 2 441 268,3 

Horní Suchá 979,6 4 411 450,3 

Těrlicko 2 465,00 4 600 186,6 

Celkem ORP 8 819,6 86 494 980,7 

Zdroj dat: ČSÚ, září 2020 

 

Od doby pořízení prvních ÚAP v roce 2008 nedošlo ke změně ve vymezení katastrálních 

území jednotlivých obcí, nezměnila se tedy ani jejich výměra či podíl výměru daných obcí na 

celém území SO ORP. 

2.1.2. Nadřazené dokumenty 

Politika územního rozvoje 

 

Úplné znění Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 A 5 je v tomto 

znění závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, 

regulačních plánů a rozhodování v území od 01.10.2019. 

 

Politika územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády dne 20. července 

2009 pod číslem 929. 

Aktualizace č.1, byla schválena usnesením vlády dne 15. dubna 2015 pod číslem 276 (úpravy 

stávajících kapitol a doplnění příslušných schémat). 

Aktualizace č.2 byla schválena usnesením vlády ze dne 02.09.2019 pod číslem 629 (podnět 

Ministerstva dopravy na úpravu záměru v úseku Brno – Moravská Třebová). 

Aktualizace č.3 byla schválena usnesením vlády ze dne 02.09.2019 pod číslem 630 (podnět 

Ministerstva zemědělství týkající se vodního díla Vlachovice). 
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Aktualizace č.5 byla schválena usnesením vlády ze dne 17.08.2020 pod číslem 833 (podnět 

Ministerstva zemědělství týkající se vodního díla Kryry). 

Zařazení ORP Havířov v rámci tohoto nástroje územního plánování je podrobně zpracováno 

v textové části D. Databáze územně analytických podkladů, úvodní části A, kapitoly 3 -  

Zařazení ORP Havířov v rámci PÚR ČR. 

 

Mimo republikové priority územního plánování v obecném měřítku pro zajištění udržitelného 

rozvoje území jsou v Úplném znění Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 

2 a 3 definovány úkoly územního plánování pro Moravskoslezský kraj, tzn. i pro správní 

území ORP Havířov: 

 

Úkoly k řešení vyplývající z Úplného znění Politiky územního rozvoje ČR, ve 
znění Aktualizací č. 1, 2 a s odkazem na příslušnou:  

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

Dotčené území 

Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v 

rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti 

s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v 

rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit mezinárodního a 

republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování 

charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy (OB2, OS13) 

celé ORP Havířov 

Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být 

převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a obcí (OB2, OS13) 
celé ORP Havířov 

Pořídit územní studie řešící zejména vzájemné vazby veřejné infrastruktury (OB2, 

OS13). 
celé ORP Havířov 

Příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v 

souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území (SOB4). 

ORP Havířov - severní 

část 

Úkoly, stanovené pro jednotlivé specifické oblasti, musí být převzaty do územně 

plánovací dokumentace krajů a obcí (SO4). 

ORP Havířov - severní 

část 

Vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu zastavěného 

území (OSB4) 

ORP Havířov - severní 

část 

Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch a 

brownfields za účelem vyhledávání ploch vhodných k využití pro ekonomické 

aktivity a pro rekreaci (SOB4)  

ORP Havířov - severní 

část 

Koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě, s přihlédnutím k 

možnosti začlenit kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability 

(SOB4) 

ORP Havířov - severní 

část 

Chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně 

přístupných zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a 

dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny (SOB4) 

ORP Havířov - severní 

část 

Prověřit možnosti umístění průmyslové zóny o velikosti cca 100 až 200 ha, včetně 

prověření možností využití ploch brownfields (SOB4) 

ORP Havířov - severní 

část 

Vytvářet v rozsahu možností územního plánování územní podmínky pro zlepšování 

kvality ovzduší se zohledněním programů zlepšování kvality ovzduší (SOB4) 

ORP Havířov - severní 

část 

Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v 

navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění 

záměru nebo územní rezervou (ŽD9, S6) 

Koridor Ostrava-

Svinov, Havířov, Český 

Těšín a koridor 

Bohumín, Havířov, 

Třanovice, Mosty u 

Jablunkova, hranice 

ČR/SR 

Příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací dokumentace v 

souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách v území (ŽD9,S6) 

Koridor Ostrava-

Svinov, Havířov, Český 

Těšín a koridor 
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Bohumín, Havířov, 

Třanovice, Mosty u 

Jablunkova, hranice 

ČR/SR 

Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v 

navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění 

záměru nebo územní rezervou (E22) 

Albrechtice 

 

Politika architektury a stavební kultury ČR 

 

Politika architektury a stavební kultury ČR je strategický dokument s celostátní působností 

schvalovaný usnesením vlády České republiky č. 22 ze dne 14.01.2015. 

 

Tento dokument je podrobněji zpracován v textové části D. Databáze územně analytických 

podkladů, úvodní části A, úvodní části A, kapitoly 4 -  Zohlednění Politiky architektury  

a stavební kultury ČR. 

 

Definovaná opatření, která by měla vést k naplnění dokumentu, a zodpovědnost je přenesena 

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

Dotčené 
území 

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

Stav: rozpracováno.  

Zákonný rámec není třeba měnit, vybraná metodická doporučení jsou zveřejněna. 

Prověřit potřebu další metodiky. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: splněno.  

Na poradě s kraji informováno. Upozornit, že změna koncepce má za následek potřebu 

nového územního plánu, nikoliv změnu územního plánu. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: rozpracováno.  

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, byl novelizován 

zákonem č. 41/2015 Sb. Dle § 4 odst. 3 "zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze 

odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným 

zájmem ochrany zemědělského půdního fondu".  

VÚMOP ve spolupráci s MZe spustil nástroj Limity využití půdy, který analyzuje 

dostupnosti ploch zařazených do nižších tříd ochrany ZPF a to za rozdílných 

doplňujících podmínek. Dostupný je na limitypudy.vumop.cz.  

Dílčí podklad pro úpravu metodiky k potřebě vymezování nových zastavitelných ploch 

byl odevzdán, práce na metodice zatím nepokračují. 

celé ORP 
Havířov 

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

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

Dotčené 
území 

Stav: rozpracováno.  

Metodika byla představena krajským úřadům na poradě v říjnu 2017, kraje byly 

vyzvány, aby informovaly úřady územního plánování a aby byly standardy využívány 

při pořizování územně plánovacích podkladů i dokumentací. Úřady územního 

plánování mají sledovat, zda je metodika využívána při pořizování územně 

analytických podkladů a územních plánů.  

Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od roku 2018 

požaduje, aby územně analytické podklady v rámci podkladů i vlastního rozboru 

udržitelného rozvoje území sledovaly mj. občanskou vybavenost včetně její dostupnosti 

a veřejná prostranství a dopravní a technickou infrastrukturu včetně jejich 

dostupnosti.  

Ve strategii ČR 2030 se navrhuje opatření sledovat dostupnost infrastruktury v území, 

součástí monitoringu by mělo být i vyhodnocování, která území standardy splňují, a to 

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

Stav: nerozpracováno.  

Podnět na aktualizaci PÚR požadující polyfunkční využití městských center zatím 

nepodán.  

Krajské úřady byly o úkolu požadujícím koordinaci informovány na poradě.  

Pro koordinaci obslužných center je využitelný podklad "Standardy dostupnosti 

veřejné infrastruktury" dle opatření 1.4.1. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: rozpracováno. 

Zpracovává Ústav územního rozvoje. V roce 2017 byla zpracována pracovní verze 

návrhové části, předpoklad dokončení je v roce 2018. Budou zpracovány dva 

materiály. Prvním bude metodický pokyn pro práci s veřejnými prostranstvími v 

územně analytických podkladech a v územních plánech, který se bude zabývat mj. 

dostupností a hierarchizací veřejných prostranství v sídle. Druhý materiál se zaměří 

na vysvětlení základních pojmů, nabídne zdroje k inspiraci, bude se věnovat druhům, 

vlastnostem či funkci veřejných prostranství a zmíní i nástroje k plánování a realizaci 

veřejných prostranství. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: čeká na podklad. 

Zpracovává Ústav územního rozvoje, pracovní verze zpracována v roce 2017, 

předpoklad dokončení v roce 2018. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: čeká na podklad. 

Zpracovává Ústav územního rozvoje, pracovní verze zpracována v roce 2017, 

předpoklad dokončení v roce 2018. Poté informovat krajské úřady a distribuovat 

úřadům územního plánování. 

celé ORP 
Havířov 

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

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

Dotčené 
území 

Stav: splněno. 

Podpora z IROP, specifického cíle SC 3.3 byla realizována jako výzva č. 9 v období 

9/2015-7/2017. Nadále lze využít i výzvu č. 45 vypsanou srpnu 2016 s předpokladem 

ukončení v říjnu 2022.  

Metodický návod pro pořízení a zpracování územní studie veřejného prostranství je 

zveřejněn na stránkách ÚÚR a byl využíván při přípravě i tvorbě územních studií. 
Využívat regulační plány pro stabilizaci návrhu parcelace zastavitelných ploch s vymezením 
veřejných prostranství. 

Stav: splněno. 

Podpora z IROP, specifického cíle 3.3 byla realizována jako výzva č. 3 v období 

9/2015 - 3/2017. Nadále lze využít i výzvu č. 45 vypsanou v srpnu 2016  

s předpokladem ukončení v říjnu 2022. Z výzvy č. 3 bylo podpořeno celkem 11 

projektů zahrnujících dohromady 19 regulačních plánů v hodnotě 8,8 mil. Kč, 

průměrná cena jednoho podpořeného dokumentu je tedy 475 tisíc Kč celkových 

způsobilých výdajů. Nejvíce podpořených regulačních plánů je v Olomouci, zapojil se  

i Mikulov, Uherské Hradiště, Nový Jičín, Vysoké Mýto, Hodonín, Pardubice, Kolín, 

Český Brod, Jindřichův Hradec a Orlová.  

Metodický pokyn pro zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní 

rozhodnutí je zveřejněn na stránkách ÚÚR. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: nerozpracováno. 

Kraje informovány, zatím neurgováno. Podnět do politiky územního rozvoje zatím 

nepodán. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: nerozpracováno. 

Kraje informovány, zatím neurgováno. Podnět do politiky územního rozvoje zatím 

nepodán. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: rozpracováno. 

Připravuje se národní program na podporu architektonických a urbanistických soutěží, 

předpoklad schválení programu v roce 2018, zatím však na program nejsou dostupné 

žádné finanční prostředky.  

ČKA vydala dokument s informacemi o architektonických soutěžích a další podpůrné 

materiály včetně vzorových soutěžních podmínek pro různé typy soutěží. Pravidelně 

na svých stránkách uveřejňuje vypsané i dokončené soutěže a vydává ročenku, jejíž 

součástí je přehled realizovaných soutěží v uplynulém roce. Pravidelně pořádá  

i setkání rekapitulující výsledky soutěží, rekapitulace za rok 2017 proběhne 31. 1. 

2018.  

Soutěže jsou upraveny Soutěžním řádem České komory architektů a Soutěžním řádem 

ČKAIT.  

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

Dotčené 
území 

Soutěže pořádá nejčastěji veřejná správa, v omezené míře též soukromé subjekty. 

Zapojují se i neziskové organizace, např. Nadace Proměny uspořádala v roce 2017 

soutěž na proměnu Jiráskova náměstí s klášterní zahradou v Plzni-Slovanech. 
V návrzích veřejných prostranství zajistit jejich komplexní řešení včetně dopravní a technické 
infrastruktury, problematiky veřejné zeleně a její návaznosti na krajinu a způsobu vsakování 
atmosférických srážek a odvodnění zpevněných ploch. 

Stav: splněno. 

Podpora z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.3, 

byla realizována jako výzva č. 9 v období 9/2015-7/2017. Nadále lze využít i výzvu  

č. 45 vypsanou srpnu 2016 s předpokladem ukončení v říjnu 2022.  

Metodický návod pro pořízení a zpracování územní studie veřejného prostranství, 

který klade důraz na komplexní řešení včetně dopravní a technické infrastruktury, 

veřejné zeleně a vsakování a odvodnění, je zveřejněn na stránkách MMR.  

MAS Železnohorský region zveřejnila publikaci „Příklady dobré praxe - veřejná 

prostranství“, která podněcuje ke koncepční práci s prostorem a nabádá k respektu  

k lokálním specifikům místa. Obsahuje srozumitelné příklady konkrétních řešení. 

Publikace je dostupná zdarma ke stažení. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: rozpracováno. 

Metodika je zpracovávána Ústavem územního rozvoje. V roce 2017 byla zpracována 

pracovní verze, dokončení se předpokládá v roce 2018. 

celé ORP 
Havířov 

Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti. 

Stav: rozpracováno. 

Oslovení doposud neproběhlo, předpokládá se nejpozději v roce 2019.  

Aktivit v této oblasti probíhá celá řada, např. Nadace Proměny vypisuje grantovou 

výzvu "Parky", která městům a mikroregionům pomáhá s kompletní proměnou 

městských parků, a pořádá konferenci "Městské parky". 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: nerozpracováno. 

Oslovení doposud neproběhlo, předpokládá se nejpozději v roce 2019.  

Aktivit v této oblasti probíhá celá řada, např. nadace Partnerství ve spolupráci s MOL 

vypisuje grantovou výzvu "Zelené oázy", která je zaměřena na údržbu zeleně a jejíž 

hlavní cíl je propojit obyvatele obce nebo města. Z výzvy lze hradit též tisk výukových 

a propagačních materiálů.  

Nadace VIA vyhlašuje program „Místo, kde žijeme“, jehož cílem je propojit místní 

lidi, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejné prostranství 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: čeká na podklad. 

Čeká na výsledek opatření 3.1.1 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: čeká na podklad. 

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

Dotčené 
území 

Čeká na výsledek opatření 3.2.2 

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

Stav: rozpracováno. 

Ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je po novele účinné od roku 

2018 definován pojem urbanistická kompozice. V příloze č. 1 této vyhlášky je upraven 

jev č. 11, který má nově sledovat urbanistické a krajinné hodnoty, mezi něž kompoziční 

vztahy patří. Nově pojatý jev umožňuje lépe sledovat kompoziční vazby a jejich 

kontinuitu v rámci zastavěného i nezastavěného území. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: splněno. 

Zákon nabyl účinnosti 1. 10. 2016.  

V návaznosti na zákon o zadávání veřejných zakázek připravuje ČKA manuál pro 

výběr dodavatele architektonických a projektových služeb, včetně příloh týkajících se 

soutěží o návrh, kritérií ekonomické výhodnosti, stanovení průměrné hodinové sazby, 

popisu výkonů a úkolů architekta.  

Rada hlavního města schválila v roce 2016 principy postupu při zadávání řízení na 

veřejná prostranství, včetně nastavení kritérií, kde pokud celková výše investičních 

nákladů nedosáhne 500 milionů korun bez DPH, je rozdělení váhy kritérií: 60 % 

celková kvalita návrhu, 30 % předpokládaná cena realizace, 10 % nabídková cena za 

projektové práce. U zakázky, kde je výše celkových investičních nákladů rovna nebo 

vyšší 500 milionům korun bez DPH, je to 50 % celková kvalita návrhu, 40 % 

předpokládaná cena realizace návrhu, 10 % nabídková cena za projektové práce. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: nerozpracováno. 

Nutno oslovit garanta a vyjasnit kompetence k naplnění opatření. Možnost zpracovat 

jako podnět pro projekt v rámci TAČR Beta2. 

celé ORP 
Havířov 

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

Stav: rozpracováno. 

Metodický návod MMR pro pořízení a zpracování územní studie veřejného 

prostranství obsahuje stať o zapojování veřejnosti.  

Z průzkumu provedeného mezi 30 obcemi s rozšířenou působností v roce 2016 

Ústavem územního rozvoje vyplynulo, že 93 % těchto obcí považuje za vhodné a 

účelné při tvorbě územních studií zapojit do prací veřejnost.  

Za podpory TAČR byla zpracována "Metodická pomůcka pro zapojení veřejnosti do 

identifikace, sběru a analýzy hodnot a problémů v území při pořízení úplné aktualizace 

územně analytických podkladů obcí“. Metodika je dostupná na 

http://hodnoty.mapovyportal.cz/TD020163V003_metodika.pdf.  

Implementace probíhá zejména z iniciativy jednotlivých spolků a nadací zaměřených 

na zapojování veřejnosti.  

Nadace Proměny vypisuje od roku 2016 grantový projekt "Proměň své město", jehož 

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

Dotčené 
území 

předmětem je rozvíjení nejen samotného veřejného prostoru, ale i související 

společenské debaty. Pro rok 2017 bylo ze 41 žádostí vybráno 9 projektů, které budou 

dohromady podpořeny částkou 527 tisíc Kč. V rámci podpory uspořádala iniciativa 

Město přátelské k dětem první ročník architektonického festivalu Děti a město, aby 

upozornila na obecný nedostatek prvků a míst ve veřejném prostoru pro děti starší 7 

let.  

Dále Nadace Proměny vypisuje grantový projekt Zahrada hrou, jehož cílem je vytvořit 

ze školní zahrady místo, které podněcuje všestranný rozvoj dětí. Program cílí na 

utváření vztahu dětí k prostředí, ve kterém žijí, a na začlenění architektury do 

vzdělávání. K projektu jsou pořádány konference Zahrada hrou a vznikl o něm i 

filmový dokument. Pořádány jsou i workshopy přizpůsobené na míru konkrétním 

školním vzdělávacím programům.  

Nadace Proměny též pořádá volnočasový ateliér "Naše město" pro děti ve věku 6–11 

let, kde děti spolu s lektory tvoří, modelují, kreslí, chodí na průzkumy a zjišťují, co 

všechno dělá prostor města (ne)příjemným.  

Další projekty přispívající k implementaci tohoto opatření jsou uvedeny v popisu 

naplňování opatření 2.2.4 a 2.2.5. 

 

Úkoly stanovené tímto dokumentem pro územně analytické podklady byly v 5. úplné 

aktualizaci ÚAP 2020 z části řešeny v rámci následujících příloh: 

 

 Přílohy č. D.1 - Katalog kulturních a civilizačních hodnot území ORP Havířov 

(aktualizace srpen 2020) - Pořizovatel ÚAP Havířov provedl kompletní přehodnocení  

a aktualizaci všech kulturních a civilizačních hodnot, které jsou podkladem pro rozbor 

udržitelného rozvoje území.  

 Přílohy č. D.2 - Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov (srpen 2020) - 

Pořizovatel ÚAP Havířov provedl kompletní aktualizaci všech environmentálních 

hodnot území, které jsou podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území. V katalogu 

jsou upřesněny a hlouběji rozpracovány informace o příslušných sledovaných jevech 

ÚAP. 

 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

 

Úplné znění Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání Aktualizace č. 

1  (právní stav) vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 13.09.2018 usnesením č. 

9/957. Aktualizace č.1 ZÚR MSK nabyla účinnosti dne 21.11.2018. 

Zařazení ORP Havířov v rámci tohoto nástroje územního plánování je podrobně zpracováno 

v textové části D. Databáze územně analytických podkladů, úvodní části A, kapitoly 5 -  

Zohlednění ORP Havířov v rámci ZÚR MSK. 

 

Úkoly k řešení vyplývající z A1 ZÚR MSK 
Dotčené 

území 

Při zpřesňování ploch a koridorů nadmístního významu včetně územních rezerv  

a vymezování skladebných částí ÚSES koordinovat vazby a souvislosti s přilehlým 

územím Polska. (OB2) 

celé ORP 

Havířov 

Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a následné polyfunkční využití území po-

stiženého těžbou s využitím hodnotných přírodních prvků vzniklých v rámci přirozené 

Albrechtice, 

Horní Suchá 
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Úkoly k řešení vyplývající z A1 ZÚR MSK 
Dotčené 

území 

sukcese i cílené rekultivace s jejich vhodným začleněním do systému zeleně s cílem 

zachování ekologické stability a prostupnosti krajiny. 

Vymezovat v územně plánovací dokumentaci odpovídající plochy pro rozvoj 

krátkodobé rekreace ve vazbě na sídla a jejich bezprostřední okolí. 

Albrechtice, 

Horní Suchá 

 

V současné době jsou pořizovány Aktualizace č.2, 3 a 4 Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje - https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=3384.  

Do doby vydání opatření obecné povahy a nabytí účinnosti budou v rámci ÚAP zohledňovány 

pouze ZÚR MSK ve znění aktualizace č.1 (2018). 

Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje 2017 

 

Poslední aktualizace územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje byla provedena 

v roce 2017. 

 

Zařazení ORP Havířov v rámci tohoto nástroje územního plánování je podrobně zpracováno 

v textové části D. Databáze územně analytických podkladů, úvodní části A, kapitoly 7 -  

Zohlednění ORP Havířov v rámci ÚAP Moravskoslezského kraje. 

 

Z tohoto dokumentu pro území ORP Havířov vzešly následující problémy k řešení v ÚPD 

obcí: 

Přehled problémů k řešení v ÚPD podle ÚAP Moravskoslezského kraje 2017 

Název s označením problému v ÚAP MSK 2017 Územní vymezení 

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

Statutární město Havířov, obec 
Albrechtice, Horní Bludovice, Horní 

Suchá, Těrlicko 

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

Severní část obce Horní Suchá 

https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=3384
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2.2. Prostorové a funkční uspořádání území 
 

Funkčním centrem SO ORP Havířov je bezpochyby samotná obec Havířov. Havířov vytváří 

kulturní, ekonomické, obchodní, sportovní a sociální zázemí pro nejbližší okolí. Havířov je 

také bránou do největšího centra Moravskoslezského kraje. Z Havířova vede přímé silniční  

i vlakové spojení do Ostravy. V Havířově je také, v rámci ORP, soustředěn největší počet 

obyvatel. Je zde mnoho základních, středních škol, jsou zde dvě gymnázia a sídlí zde jedna 

vysoká škola. Obec Havířov za poslední léta prochází značnou deurbanizací. Většina lidí za 

hranice ORP. 

Horní Bludovice a Těrlicko se na druhou stranu potýkají se suburbanizací. Jsou to 

jediné dvě obce, kterým v posledních letech roste populace. Hojně se zde staví nové rodinné 

domy. Opakem je obec Albrechtice, které obyvatelstvo pozvolně ubývá. Vývoj obyvatelstva  

v Horní Suché v posledních letech stagnuje. 

 

Těrlicko leží na vytížené silnici I. třídy I/11, kterou denně projedou tisíce aut. Těrlicko slouží 

především jako rezidenční a rekreační oblast. Nachází se zde hojně navštěvovaná  

a využívána přehrada, která je zejména v letních měsících zahlcená reaktanty. V části Hradiště 

se staví nové rodinné domy především kvůli přímému výhledu na Beskydy. Nachází se zde 

také zajímavý projekt sochařského parku. 

 

Horní Bludovice jsou rezidenční oblastí se spoustou krásných výhledů do okolí  

a rozvolněné krajiny. Z tohoto důvodu se zde také hojně stěhují lidé z měst. V obci se nachází 

pouze základní zázemí a většina obyvatel za prací dojíždí mimo obec. 

 

Horní Suchá je z historického hlediska průmyslovou obcí. Obec je rozdělena na rezidenční  

a průmyslovou oblast. Průmyslové oblasti, která se rozléhá na severní části území, dominuje 

bývalá skipová věž dolu František. Oblast již zaniklého dolu, se nyní přetváří na moderní 

průmyslové a logistické centrum. V této průmyslové oblasti se nachází také rozsáhlá skládka 

a zemědělské plochy. Jižní část slouží zejména pro rezidenci. 

 

Albrechtice jsou v mnoha ohledech komplexní obcí a budí dojem samostatnosti. Albrechtice 

jsou prostorově více „odstrčené“ od ostatních obcí SO ORP Havířov. Nachází se zde hned 

několik podniků a za zmínku stojí také velká transformační stanice elektrické energie. 

 

SO ORP Havířov je přímo závislé na svém okolí. Lidé ve velké míře dojíždějí za prací mimo 

území ORP, především pak do Ostravy. Tento trend nastal po útlumu těžby na Karvinsku, kdy 

se lidé a firmy museli přeorientovat na jiná odvětví. Havířov je velmi dobře propojen 

s Ostravou silniční a železniční dopravou. Meziměstská hromadná doprava funguje velmi 

dobře. Autobusové a vlakové spoje jezdí v častých a pravidelných intervalech. 

 

Správním obvodem je vedena celostátní železniční trať, která spojuje Ostravu  

s Havířovem a končí v Českém Těšíně, kde se napojuje na 3. tranzitní koridor. Železnice 

v rámci SO ORP Havířov propojuje obce Havířov, Horní Suchou a Albrechtice. Tato 

železnice umožnuje lidem z těchto obcí poměrně rychlou dopravu do centra Ostravy. 

Z Havířova do Ostravy vede silnice I/11, která je také hlavní tepnou SO ORP Havířov. 
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2.3. Struktura osídlení 
 

SO ORP Havířov je hustě obydlenou oblastí. Takřka neexistuje větší ucelené území, kde by se 

nenacházela zástavba. Průměrná hustota zalidnění je 980,7 obyv/km
2
, což je více jak 

sedminásobek celorepublikového průměru. Zástavba je rovnoměrně rozeseta napříč ORP. 

Největší koncentrace obyvatel je v obci Havířov.  

 

V Havířově se nachází všechny, pro ČR typické, druhy zástavby. V centrální části, která je 

také centrem města, je pravidelná struktura zástavby. Je to dáno tím, že Havířov je mladé 

město, které bylo postaveno dle geometrického plánu. Obytné domy jsou zde soustředěny do 

bloků, přičemž typické pro bloky jsou dvorky se zelení. Tyto bloky jsou navzájem prostupné 

a při pohledu na letecký snímek připomínají labyrint. Hlavní osou této zástavby je Hlavní 

třída, ve které jsou soustředěny obchody a kultura.   

Centrální část postupně přechází v městskou část Podlesí. Podlesí vzniklo později a je to 

jakési prodloužení hlavní části Havířova. Nachází se zde především vysoké panelové domy 

s nepravidelnou strukturou zástavby. Je zde také více zeleně a parků a je to nejvyhledávanější 

oblast Havířova. 

Další významné části Havířova je Šumbark. Ten je od centrální části oddělen silnici I/11  

a železničním koridorem. Šumbark je pak ještě dále rozdělen údolím. Je to historicky nejstarší 

část Havířova, kde byly postaveny první hornické obytné domy. Časem se k nim přidaly 

panelové domy a v současnosti je Šumbark tvořen dvěma sídlišti.  

Prostřední Suchá je z většiny pokryta rodinnými domy a průmyslovými podniky. Nachází se 

zde taky menší sídliště s obytnými domy. 

Pro městské části Dolní Suchá, Bludovice, Životice a Dolní Datyně jsou typické rodinné 

domy. Tyto městské části obklopují centrální část a jsou jejími periferiemi. Nachází se zde 

primárně nízká zástavba s minimem obchodů a služeb.  

 

Osídlení obce Horní Suchá je koncentrované do jižní a centrální části obce. Obyvatelstvo je 

soustředěno především do rodinných domů. Nachází se zde poměrně velké oblasti finských 

domů s pravidelnou zástavbou.  

Albrechtice mají kompaktní centrální část složenou z menší soustavy obytných  

a panelových domů, na kterou se vážou rodinné domy. Ve východní části obce se rozléhá 

rozptýlená zástavba. Domy jsou zde rozesety po ploše, střídány ornou půdou, pastvinami, 

malými lesními útvary a remízky.         

Těrlicko je jak rozlohou, tak počtem obyvatel druhou největší obci ORP. V rámci ORP 

Havířov má nejmenší hustotu zalidnění. Zástavba je, vyjma přehrady, rozesetá napříč celou 

obcí. Centrální část obce leží na jižním břehu přehrady, na silnici I/11. Převážnou část 

zástavby tvoří rodinné domy, chaty a venkovské usedlosti. Jihovýchodní část obce je výrazně 

kopcovitá. Oblast se nazývá Hradiště a zástavba je zde soustředěna především kolem hlavní 

silnice. Nacházejí se zde velké plochy zemědělsky využívané plochy. Na úbočí kopců 

vznikají nové rodinné domy. Oblast kolem přehrady je obstavěna rodinnými domy  

a rekreačními chatami.  

Horní Bludovice mají v rámci ORP nejméně obyvatel a rozlohou jsou také nejmenší. Obec 

so rozprostírá na kopcovité soustavě, s centrem v údolí. Sídla v podobě rodinných domů jsou 

rovnoměrně rozprostřena napříč celým územím. Obec zažívá strmý nárůst obyvatel. Lidé se 

zde stěhují zejména kvůli pěkným výhledům a dobré dostupnosti do města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Zdroj dat: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje   

 
 

 

 

2.4. Sociodemografické podmínky a bydlení 
 

Sociodemografický vývoj v SO ORP Havířov je v posledních letech poznamenán 

dlouhodobým poklesem počtu obyvatel celého území, na kterém se většinově podílí město 

Havířov. Obyvatel ubývá také v obci Albrechtice a Horní Suchá, Horní Bludovice a Těrlicko 

jsou populačně ziskové. To vypovídá o suburbanizačním trendu města Havířov, kdy se lidé 

stěhují z vnitřního města na jeho okraj nebo do blízkého okolí. Proces stárnutí obyvatelstva se 

zrychluje a v současné době je obyvatelstvo jedno z nejstarších v kraji, což bude nadále 

vyvolávat zvýšenou potřebu rozvoje sociálních služeb. Negativním trendem je také záporný 

přirozený přírůstek ve všech obcích správního obvodu a záporná migrace především ze 

Statutárního města Havířov. V zájmovém území můžeme sledovat výraznou migraci sociálně 

nepřizpůsobivých obyvatel z jiných regionů.  

 

Správní obvod má podprůměrně vzdělané obyvatelstvo, přičemž úroveň vzdělanosti se 

výrazně nelepší, i přesto, že na území správního obvodu je dostatečně rozvinutá síť 

vzdělávacích zařízení. Současná úroveň zdravotnických a sociálních služeb a zařízení je na 

dobré úrovni, ale do budoucna bude potřeba přizpůsobit kapacitu školské a sociálně-zdravotní 

infrastruktury k očekávanému nárůstu počtu důchodců a snížení počtu dětí. 

 

 

 

Struktura a výška zástavby v ORP Havířov k 31.12.2019 
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Průměrná hustota osídlení SO ORP Havířov k 31.12.2019 

Obec 
Počet obyvatel k 31.12. Průměrná hustota osídlení na km

2
 

2010 2013 2016 2019 2010 2013 2016 2019 

Albrechtice 3 979 3 948 3 906 3 842 313,6 311,2 307,8 302,8 

Havířov 82 022 76 109 73 274 71 200 2 557,1 2 372,8 2 284,4 2 219,7 

Horní Bludovice 2 026 2 214 2 340 2 441 225,4 246,4 260,4 268,3 

Horní Suchá 4 559 4 585 4 527 4 411 465,4 468,0 462,1 450,3 

Těrlicko 4 253 4 295 4 420 4 600 172,5 174,2 179,3 186,6 

Celkem ORP 96 839 91 151 88 467 86 494 1 098 1 033,5 1 003,1 980,7 

Zdroj dat: CSU 

 

Hustota zalidnění v ORP Havířov k 31.12.2019 

Zdroj dat: CSU 

2.4.1. Demo-sociální situace 

K 31. 12. 2019 žilo na území Moravskoslezského kraje 1 200 539 obyvatel a počtem obyvatel 

se tak kraj řadil na třetí místo v rámci republiky. Mezi roky 2001 a 2019 se počet obyvatel 

v Moravskoslezském kraji snížil o 5,1 %. Ve správním obvodu Havířov lze vidět sestupný 

trend jako v celém Moravskoslezském kraji. Mezi roky 2001 a 2011 došlo k jednomu 

z největších úbytků populace (-8,9 %). Při pozorování dlouhodobého vývoje obyvatel v SO 

ORP Havířov dochází při porovnání let 2011 a 2019 k setrvalému klesajícímu úbytku 

obyvatel. 
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Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Havířov a jeho sousedních správních obvodech 

v roce 2001, 2011, 2019 

SO ORP 
Rok Rozdíl mezi lety 2001 a 2019  

2001 2011 2019 Absolutně Relativně [%] 

Český Těšín 27 462 25 516 25 687 -1 775 -6,5 

Frýdek-Místek 108 529 107 481 112 433 3 904 3,6 

Havířov 99 986 91 092 86 494 -13 492 -13,5 

Karviná 75 250 68 024 63 614 -11 636 -15,5 

Orlová 48 249 43 020 37 163 -11 086 -23,0 

Ostrava 343 559 326 018 320 145 -23 414 -6,8 

Moravskoslezský kraj 1 265 019 1 205 834 1 200 539 -64 480 -5,1 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011, Běžná evidence obyvatel k 31. 12. 2019 

 

Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Havířov v letech 2006-2016 
  
SO ORP HAVÍŘOV 
  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

v tom ve věku: 

0 - 14 13 795 13 534 13 231 13 029 12 994 12 855 12 838 12 656 12 566 12 493 

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

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

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

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

 

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

v tom ve věku: 

0 - 14 7 097 6 993 6 785 6 639 6 626 6 530 6 553 6 485 6 464 6 433 

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

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

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

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

 

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

v tom ve 
věku: 

0 - 14 6 698 6 541 6 446 6 390 6 368 6 325 6 285 6 171 6 102 6 060 

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

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

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

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

Zdroj dat: Běžná evidence obyvatel k 31. 12. 2015 
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Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Havířov v letech 2016-2019 
  
SO ORP HAVÍŘOV 
  

2016 2017 2018 2019 

Stav obyvatel k 31.12. 88 467  87 576 87 096   86 494 

v tom ve věku: 

0 - 14 12 450 12 355  12 398 12 343  

15 - 64 58 152 57 106  56 425  55 694 

65 + 17 865  18 115 18 273  18 457 

Průměrný věk 43,3  43,5 43,7  44,0 

Index stáří (65+/0 -14 v %) 143,5  146,6 147,4   149,5 

 

Muži 43 241  42 830 42 830  42 305  

v tom ve věku: 

0 - 14  6 427  6 389 6 365  6 326  

15 - 64 29 709  29 219  28 939  28 644  

65 +  7 105  7 222  7 263  7 335 

Průměrný věk 41,5  41,7   41,9 42,1 

Index stáří (65+/0 -14 v %)  110,5  113,0  114,1  116,0 

 

Ženy 45226 44 746  44 529  44 189  

v tom ve 
věku: 

0 - 14  6 023 5 966  6 033   6 017 

15 - 64 28 443  27 887 27 486   27 050 

65 + 10760  10 893 11 010  11 122  

Průměrný věk  45,0 45,3 45,5   45,8 

Index stáří (65+/0 -14 v %) 178,6  182,6  182,5   184,9 

Zdroj dat: Běžná evidence obyvatel k 31. 12. 2019 

 

 

SO ORP Havířov je poměrně malý správní obvod tvořený 5 obcemi, z nichž nejvíce obyvatel, 

k 31. 12. 2019, mělo Statutární město Havířov (71 200 obyvatel), všechny ostatní obce 

správního obvodu nedosahují hranice 5 tis. obyvatel. Nejméně obyvatel bylo evidováno 

v obci Horní Bludovice, i přes to, že se jednalo o obec s největším přírůstkem obyvatel mezi 

roky 2001 a 2019. Naopak mezi obce, které za období 2001-2019 ztrácejí obyvatelé, jsou 

Havířov a Albrechtice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22 

 

 

Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Havířov v roce 2001, 2011, 2019 

Obec 
Rok Rozdíl mezi lety 2001 a 2019  

2001 2011 2019 Absolutně Relativně [%] 

Albrechtice 4 071 3 795 3 842 -229 -5,6 

Havířov 85 855 76 694 71 200 -14 655 -17,1 

Horní Bludovice 1 564 2 027 2 441 877 56,1 

Horní Suchá 4 370 4 333 4 411 41 0,9 

Těrlicko 4 126 4 243 4 600 474 11,5 

SO ORP Havířov 99 986 91 092 86 494 -13 492 -13,5 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011, Běžná evidence obyvatel k 31. 12. 2019 

 

Níže umístění graf znázorňuje vývoj obyvatelstva v SO ORP Havířov v letech 2000 – 2019  

a naznačuje tak dlouhodobý populační vývoj. Celkově je patrný dlouhodobě klesající trend 

počtu obyvatel, který je dán především migrací, v menší míře i záporným přirozeným 

přírůstkem. Díky těmto negativním trendům došlo v roce 2001 k poklesu populace pod 

hranici 100 tis. obyvatel. Pokles obyvatel v roce 2011 je způsoben uskutečněným Sčítáním 

lidí, domů a bytů. Zdroj dat, který je použit pro analýzu obyvatel v SO ORP Havířov (Běžná 

evidence obyvatel), byl v roce 2011 tímto sčítáním upřesněn. 

 

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

 

Přirozený přírůstek za časové období 2001 – 2019 byl ve všech obcích správního obvodu 

záporný, nejvíce ve městě Havířov, nejméně obyvatel ubylo v obci Horní Bludovice. 

Podrobnější údaje o vlivu přirozené míry a migraci v SO ORP Havířov na celkový stav 

obyvatelstva je zobrazen v tabulce: 
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Vliv přirozené měny a migrace obyvatel v obcích SO ORP Havířov – 2001 - 2019 

Obec Narození Zemřelí 
Přirozený 
přírůstek 

Přistěhovalí Vystěhovalí 
Migrační 

saldo 

Albrechtice 649 745 -96 1 893 1979 -86 

Havířov 13 686 16 028 -2 342 24 874 34 975 -10 101 

Horní Bludovice 310 360 -50 1 757 818 939 

Horní Suchá 777 981 -204 3 147 2 757 390 

Těrlicko 661 847 -186 2 640 1 941 379 

SO ORP Havířov 16 083 18 961 -2 868 34 311 42 470 -8 085 

Zdroj dat: ČSÚ; Databáze demografických údajů; Data za časové období 2001 – 2019, Běžná evidence obyvatel 

k 31. 12. 2019 

 

Z níže uvedené mapy je patrné, že Statutární město Havířov a město Albrechtice jsou 

jedinými sídly SO ORP Havířov se záporným migračním saldem. V období let 2001 – 2019 

se z něj vystěhovalo 34 975 obyvatel směřujících převážně do blízkého okolí. Zbylé čtyři 

obce byly v tomto období migračně ziskové, nejvíce obec Horní Bludovice. Ačkoliv na 

migraci mají výrazný vliv i suburbanizační trendy (výrazně záporný Havířov a kladné 

hodnoty v okolních obcích), většina obyvatel se stěhuje mimo správní obvod, což může být 

způsobeno nedostatkem pracovních míst a neatraktivním přírodním prostředím. 

 

Vývoj hrubé míry migračního salda SO ORP Havířov za období 2001 – 2019 kopíruje vývoj 

migračního salda správního obvodu. Největší pokles hrubé míry migračního salda 

zaznamenalo opět město Havířov. Ostatní obce dosahovaly kladných hodnot. 

 

Hrubá míra migračního salda v letech 2001 – 2019 

 
Zdroj dat: CSU 
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Následující kartodiagram vyobrazuje nejvýznamnější migrační směry z Havířova v letech 

1991 – 1995 a 2006 – 2010. Je patrné, že největší počet osob vystěhovaných z Havířova 

směřuje do přilehlých SO ORP a to zvláště do Ostravy, Orlové a Karviné. V posledních letech 

není zanedbatelný ani odliv osob do Frýdku-Místku či směr do hlavního města Prahy. 

 

Nejvýznamnější migrační směry z obce Havířov v letech 1991 - 1995 a 2006 – 2010 

 
 

 

Jak již bylo zmíněno, celkový počet obyvatel ORP Havířov se výrazně snížil a tendence je 

stále klesající. V další části budou podrobněji rozebrány jednotlivé obce ORP Havířov: 
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Obec Albrechtice vykazovala mezi roky 2001 až 2006 dlouhodobý mírný pokles počtu 

obyvatel. V následujících třech letech nastalo období mírného přírůstku obyvatel, který byl 

dán kladným přirozeným přírůstkem i kladným migračním sladem. V roce 2010 však bylo 

migrační saldo opět záporné. V současnosti vykazuje obec záporný trend vývoje počtu 

obyvatel. Zhoršují se i předpoklady přirozené měny obyvatel, jak lze vidět ze záporné bilance 

přirozené měny. 

 

Vývoj počtu obyvatel v obci Albrechtice v letech 2001-2019 

Rok 
Stav 

31.12. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozený 
přírůstek 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

2001 4065 36 44 78 69 -8 9 1 

2002 4022 36 36 59 102 - -43 -43 

2003 4019 36 36 84 87 - -3 -3 

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

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

2006 3967 29 41 105 80 -12 25 13 

2007 3969 36 35 82 81 1 1 2 

2008 3990 37 30 74 60 7 14 21 

2009 3991 45 41 93 96 4 -3 1 

2010 3979 27 44 104 99 -17 5 -12 

2011 3928 25 39 124 121 -14 3 -11 

2012 3928 34 51 131 114 -17 17 0 

2013 3948 31 38 121 94 -7 27 20 

2014 3937 26 40 159 156 -14 3 -11 

2015 3948 38 46 162 143 -8 19 11 

2016 3906 40 38 110 154 2 -44 -42 

2017 3873 34 36 81 112 -2 -31 -33 

2018 3848 42 39 97 125 3 -28 -25 

2019 3 842 39 40 112 117 -1 -5 -6 

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

 
Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
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Město Havířov vykazuje po roce 2001 každoroční pokles počtu obyvatel. Tento pokles je dán 

především vysokým úbytkem vlivem migrace. Cílem migrace jsou jak obce v okolí 

(suburbanizační projevy), tak i vzdálená města (častým jevem je skutečnost, že studující 

mladí lidé zůstávají v městech a regionech studia mimo Havířov). Prudké zhoršování věkové 

struktury obyvatel po r. 2001 dále zhoršuje předpoklady přirozené měny obyvatel, záporná 

bilance přirozené měny dlouhodobě stoupá. Znepokojující skutečností je, že celkový pokles 

počtu obyvatel i přes kolísání v jednotlivých letech nevykazuje tendenci ke zlepšení. Jak lze 

vidět v grafu celkový přírůstek Havířova dlouhodobě klesá. 

 

Vývoj počtu obyvatel v obci Havířov v letech 2001-2019 

Rok 
Stav 

31.12. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozený 
přírůstek 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 73 274 677 869 1 403 2 038 -192 -635 -827 

2017 72 382 662 916 1 428 2 066 -254 -638 -892 

2018 71 903 681 919 1 616 1 857 -238 -241 -479 

2019 71 200 619 913 1 477 1 886 -294 -409 -703 

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální 31. 12. 2019 

 

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
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Horní Bludovice vykazují od roku 2001 výrazný růst počtu obyvatel. I za posledních pět let 

je tento růst stále výrazný. Vývoj je rozhodujícím způsobem ovlivněn kladným saldem 

migrace, které kompenzuje mírný pokles počtu obyvatel přirozenou měnou. Migrace 

v posledních letech následuje rozvoj bytové výstavby v obci. Obec je typickým 

suburbanizačním zázemím města Havířova. Předpoklady přirozené měny obyvatel se mohou 

ve výhledu mírně zlepšit (vlivem migrace). Počet obyvatel v dlouhodobějším výhledu 

vykazuje možnosti značného růstu, jehož zdrojem bude s největší pravděpodobností opět 

migrace. 

 

Vývoj počtu obyvatel v obci Horní Bludovice v letech 2001-2019 

Rok 
Stav 

31.12. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozený 
přírůstek 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

2001 1 577 8 17 58 23 -9 35 26 

2002 1 599 4 20 60 22 -16 38 22 

2003 1 652 8 21 89 23 -13 66 53 

2004 1 704 12 15 76 21 -3 55 52 

2005 1 718 10 20 69 45 -10 24 14 

2006 1 784 15 24 104 29 -9 75 66 

2007 1 847 14 16 106 41 -2 65 63 

2008 1 922 15 14 98 24 1 74 75 

2009 1 982 12 16 103 39 -4 64 60 

2010 2 026 24 26 72 26 -2 46 44 

2011 2 099 22 15 103 38 7 65 72 

2012 2 147 18 24 113 59 -6 54 48 

2013 2 214 17 15 114 49 2 65 67 

2014 2 271 23 16 96 46 7 50 57 

2015 2 313 26 21 108 71 5 37 42 

2016 2 340 16 20 97 66 -4 31 27 

2017 2 385 25 22 104 62 3 42 45 

2018 2 413 16 22 99 65 -6 34 28 

2019 2 447 25 16 88 69 9 19 28 

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
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Horní Suchá vykazuje po dlouhodobém mírném růstu počtu obyvatel prudkou změnu v roce 

2014, která byla způsobena velkým migračním úbytkem, který se v roce 2015 vrátil do 

původního poměrně proměnlivého standardu obce. Vývoj je mírně ovlivněn poklesem počtu 

obyvatel přirozenou měnou, výrazněji vlivem migrace. Zhoršování věkové struktury obyvatel 

po r. 2001 je podobné jako v jiných obcích. Dále se zhoršují předpoklady přirozené měny 

obyvatel, záporná bilance přirozené měny je pravděpodobná i v budoucnu. V posledních 

letech počet obyvatel klesá. 

 

Vývoj počtu obyvatel v obci Horní Suchá v letech 2001-2019 

Rok 
Stav 

31.12. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozený 
přírůstek 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

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

2002 4 393 39 44 197 130 -5 67 62 

2003 4 466 36 42 175 96 -6 79 73 

2004 4 488 49 44 150 133 5 17 22 

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

2006 4 507 42 49 147 117 -7 30 23 

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

2008 4 512 45 47 140 124 -2 16 14 

2009 4 525 39 47 128 107 -8 21 13 

2010 4 559 48 52 174 136 -4 38 34 

2011 4 511 45 51 238 145 -6 93 87 

2012 4 576 41 51 223 148 -10 75 65 

2013 4 585 47 78 204 164 -31 40 9 

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

2015 4 537 35 46 209 177 -11 32 21 

2016 4 527 47 49 149 157 -2 -8 -10 

2017 4 464 31 62 149 181 -31 -32 -63 

2018 4 415 38 61 136 162 -23 -26 -49 

2019 4 411 36 45 159 154 -9 5 -4 

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

 
Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
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Stejně jako Horní Bludovice, také Těrlicko zaznamenává dlouhodobý mírný růst počtu 

obyvatel. Vývoj je z větší části ovlivněn především migrací, obec je typickým 

suburbanizačním zázemím Havířova a Karviné. Zhoršování věkové struktury obyvatel ve 

sledovaném období je podobné jako v jiných obcích. Jsou zhoršovány předpoklady přirozené 

měny obyvatel, V dlouhodobějším výhledu existují možnosti mírného růstu počtu obyvatel 

vlivem migrace z okolních obcí a regionů. 

 

Vývoj počtu obyvatel v obci Těrlicko v letech 2001-2019 

Rok 
Stav 

31.12. 
Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozený 
přírůstek 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

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

2002 4 132 35 39 111 89 -4 22 18 

2003 4 134 30 49 102 81 -19 21 2 

2004 4 161 37 44 106 72 -7 34 27 

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

2006 4 202 41 51 141 78 -10 63 53 

2007 4 208 41 52 119 102 -11 17 6 

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

2009 4 201 30 49 123 93 -19 30 11 

2010 4 253 43 40 165 116 3 49 52 

2011 4 278 26 34 143 77 -8 66 58 

2012 4 297 26 49 166 124 -23 42 19 

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

2014 4 334 31 55 170 107 -24 63 39 

2015 4 372 36 39 182 141 -3 41 38 

2016 4 420 54 44 160 122 10 38 48 

2017 4 472 37 30 170 125 7 45 52 

2018 4 517 37 53 178 117 -16 61 45 

2019 4 600 49 38 195 123 11 78 83 

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální 31. 12. 2019 

 

 
Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
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Věková struktura 
Jednou ze základních charakteristik hodnotící demografický vývoj a naznačující možné 

budoucí sociální hrozby a problémy, je věková struktura obyvatelstva. V následujících 

tabulkách je znázornění problematiky věkové struktury obyvatel Moravskoslezského kraje  

a SO ORP Havířov vyjádřeno dle věkových skupin a indexu stáří. Věk je rozdělen do tří 

kategorií, a to: kategorie do 14 let (předproduktivní věk), 15 – 64 let (produktivní věk) a nad 

65 let (postproduktivní věk). Věkové skupiny jsou vyjádřené v procentech. 

 

 

Věková struktura (v %) v SO ORP Moravskoslezského kraje v letech 2001-2015 

SO ORP 
0 - 14 15 - 64 65 a více 

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

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

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

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

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

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

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

Moravskoslezský 
kraj 

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

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

 

 

Věková struktura (v %) v SO ORP Moravskoslezského kraje v letech 2016-2019 

SO ORP 
0 - 14 15 - 64 65 a více 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Český Těšín 15,3  15,4  15,4  15,2   67,4 66,7  65,9  65,5 17,2   17,9  18,7 19,3 

Frýdek-Místek 15,4   15,6 15,7  15,8  66,6   65,9 65,3  64,8 18,1  18,6 19,0 19,4 

Havířov  14,1 14,1  14,2  14,3   65,7  65,2 64,8  64,4 20,2  20,7 21,0 21,3 

Karviná 13,5   13,6 13,6  13,6  66,6 66,1 65,7 65,4  19,8 20,4 20,7  21,1 

Orlová 14,5  14,7  14,8  15,0 69,2 68,2 67,5 66,7 16,4 17,1 17,7 18,2 

Ostrava 14,9  15,0  15,1  15,2  66,1 65,6 65,1 64,6 19,0 19,4 19,8 20,2 

Moravskoslezský 
kraj 

15,0   15,1 15,2 15,3   66,4 65,7 65,1  64,6 18,7 19,2 19,6  20,1 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

 

Populace obyvatel v produktivním věku se vyznačuje ve sledovaném období značným 

poklesem. Napříč všemi sledovanými SO ORP se výrazně zvyšuje podíl obyvatel 

v postproduktivním věku. 

Trend stárnutí populace je dobře patrný na indexu stáří (počet obyvatel starších 65 let na 100 

dětí do 14 let). Společně s Karvinou patří obyvatelstvo SO ORP Havířov k nejstarším v kraji. 

Obě tyto ORP zaznamenala velký nárůst počtu obyvatel ve věku 65 let a více.  
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Věková struktura (v %) v ORP Havířov v letech 2009-2015 

SO ORP 
0 - 14 15 - 64 65 a více 

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

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

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

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

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

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

ORP Havířov 
 

14,9 
 

67 
 

18,1 

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

 

Věková struktura (v %) v ORP Havířov v letech 2016-2019 

SO ORP 
0 - 14 15 - 64 65 a více 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Albrechtice 14,8 14,6 14,3 14,8 68,8 68,3 67,7 66,7 16,4 17,1 18,0 18,6 

Havířov 13,8 13,8 14,0 14,0 65,4 64,8 64,6 64,1 20,8 21,3 21,6 21,9 

Horní Bludovice 15,7 16,1 15,7 16,1 69,1 69,1 68,9 67,8 15,2 14,8 15,4 16,1 

Horní Suchá 17,1 16,8 16,9 17,0 66,5 66,2 65,6 65,0 16,4 17,1 17,6 18,1 

Těrlicko 14,3 14,3 14,6 14,7 66,5 65,8 65,5 64,9 19,2 19,9 19,9 20,4 

ORP Havířov 14,1 14,1 14,2 14,3 65,7 65,2 64,8 64,4 20,2 20,7 21,0 21,3 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

Průměrný věk v SO ORP Havířov v letech 2009-2016 

SO ORP 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 

Albrechtice 40,0 40,8 41,2 41,5 41,9 42,3 42,7 42,8 

Havířov 41,2 41,8 42,5 43,2 43,5 43,8 44,0 44,3 

Horní Bludovice 40,5 40,4 40,8 41,0 41,2 41,3 41,6 41,9 

Horní Suchá 40,5 40,7 40,6 41,0 41,1 41,5 41,8 42,1 

Těrlicko 41,8 42,0 42,7 43,2 43,2 43,5 43,6 43,5 

ORP Havířov 
  

42,3 43,0 43,3 43,5 43,7 44,0 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 
Prognóza 
Zatímco v roce 2000 byli v SO ORP Havířov nejpočetnější věkovou skupinou lidé ve věku  

20 – 24 let, v roce 2010 to byli lidé ve věku 30 – 34 let, tedy populační ročníky, které  

za těchto deset let zestárly do této kategorie. Do roku 2030 lze předpokládat razantní snížení 

počtu osob ve věku 30 – 34 let, zároveň dojde ve společnosti k nárůstu počtu osob starších 

70 let. Nejpočetnější skupinou obyvatel se stanou lidé ve věku 50 – 54 let. Nejhorší situaci 

týkající se stárnutí obyvatel lze předpokládat ve městě Havířov, v okolních obcích může podíl 

dětské složky stagnovat. Stárnutí věkové struktury se projeví v menší poptávce po kapacitách 

základních škol, zejména ve městě Havířov a zvýší se potřeba sociálních a zdravotnických 

služeb pro postproduktivní obyvatelstvo. 
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Rozložení obyvatel SO ORP Havířov dle věkových skupin v letech 2000, 2010 a 2030 

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

 

Index stáří se v SO ORP Havířov celkově zvyšuje, ale není tomu tak u všech jednotlivých 

obcí. Výjimkou je obec Horní Bludovice, které se v období 2001-2019 index stáří snížil. Je to 

především z důvodu zvyšující se imigrace mladých rodin s dětmi do obce. Index stáří zde 

poklesl z hodnoty 104 na 99,7. Nejstarší obyvatelstvo v rámci správního obvodu má město 

Havířov. Index stáří v Havířově v roce 2019 byl 156,9. Je zde také nejvyšší procento obyvatel 

v postproduktivním věku (21,9 %). V obci Horní Suchá byl v roce 2019 největší podíl 

předproduktivního obyvatelstva (17,0 %). Největší podíl produktivního obyvatelstva měly 

v roce 2019 Horní Bludovice. 

  

Index stáří v obcích SO ORP Havířov [%] 

Obec 2001 2011 2013 2016 2017 2018 2019 

Albrechtice 64,4 97,8 94,8 110,7 116,6 125,8 125,5 

Havířov 74,3 129,2 133,5 151,3 154,2 154,4 156,9 

Horní Bludovice 104,0 104,0 97,0 96,4 92,2 97,9 99,7 

Horní Suchá 83,7 100,5 95,7 95,9 101,7 104,0 106,4 

Těrlicko 89,4 112,8 124,4 134,8 139,1 136,4 138,8 

SO ORP Havířov 75,3 125,4 133,3 143,5 146,6 147,4 149,5 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

Alarmující je situace ve městě Havířov, který v roce 2001 měl jeden z nejnižších indexů 

stáří (74,3). V roce 2013 byla tato hodnota 133,5 a v roce 2019 už dokonce 156,9 tzn. že jeho 

obyvatelstvo stárne velice rychle. To je způsobeno zejména stupňujícím se záporným 

saldem migrace (odchod mladých lidí z města). 

 

Malá rozloha SO ORP Havířov, dominantní postavení města Havířova v obvodu a provázané 

fungování sociálních a zdravotnických služeb, částečně i školství, zvyšuje potřebu vnímání 
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vývoje věkové struktury obyvatel jako celku, zejména pak vývoje do budoucna, který uvádí 

následující prognóza. 
 

Následující věková pyramida zachycuje stav populace v SO ORP Havířov v letech 2010  

a prognózu na rok 2030. Jsou z ní patrné změny v rozložení jednotlivých věkových skupin 

obyvatelstva. Dojde k výraznému snížení počtu obyvatel ve věku 15 – 49, tedy významné 

části produktivní složky, která se přesune do postproduktivní kategorie, což potvrzuje 

celospolečenský jev, kterým je již zmiňované dlouhodobé stárnutí populace. 

V předproduktivní složce dojde taktéž ke snížení podílů, nejvíce ve věkové kategorii 0 – 4. 

 

Věková pyramida SO ORP Havířov pro roky 2010 a 2030 

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

 
Vzdělanostní struktura obyvatel 
V Moravskoslezském kraji došlo v období 2001-2011 ke zvýšení vzdělanostní úrovně 

obyvatel. Poklesl počet lidí se základním vzděláním a s vyučením bez maturity a zároveň  

se poměrně výrazně zvýšil počet vysokoškolsky vzdělaných lidí i lidí s maturitou. 

SO ORP Havířov si i přes vrůstající vzdělanostní úroveň obyvatel drží pod průměrem 

v celokrajském srovnání. Za období let 2001 až 2011 vzdělanost rostla pomaleji  

než ve většině správních obvodů MSK, což dokazuje i menší pokles obyvatel se základním 

nebo žádným vzděláním (- 4,5 %) a nárůst vysokoškolského obyvatelstva o pouhých 3,2 %. 
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Nejvyšší ukončené vzdělání v SO ORP Moravskoslezského kraje [%]  

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

2001 2011 Rozdíl 2001 2011 Rozdíl 

Český Těšín 24,1 18,4 -5,6 38,1 35,4 -2,7 

Frýdek-Místek 22,6 17,4 -5,1 39,3 35,9 -3,4 

Havířov 25,3 20,8 -4,5 40,3 37,6 -2,8 

Karviná 29,6 24,6 -5 40,5 38,4 -2,2 

Orlová 28,9 22,6 -6,3 41,1 39,1 -2,1 

Ostrava 24,3 19,7 -4,7 36,7 33,5 -3,2 

Moravskoslezský kraj 25,6 20,2 -5,3 39,2 36,4 -2,8 
 

SO ORP 

Úplné střední (s maturitou) a vyšší 
odborné 

Vysokoškolské 

2001 2011 Rozdíl 2001 2011 Rozdíl 

Český Těšín 29 32,7 3,7 8,6 12,9 4,4 

Frýdek-Místek 29,3 33,1 3,8 8,6 13,1 4,6 

Havířov 26,3 30,2 3,9 7,6 10,9 3,2 

Karviná 24,3 28,3 4 5 8 3,1 

Orlová 24,1 29 4,9 5,2 8,6 3,4 

Ostrava 28 31,2 3,3 10,6 15,1 4,5 

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

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011 

 

V rámci SO ORP Havířov je na tom nejlépe obec Horní Bludovice, která v tomto období 

prodělala výrazný nárůst lidí s vysokoškolským vzděláním (o 9 %) a zároveň poklesl počet 

méně vzdělaných lidí. Se svými 16 % vysokoškoláků je na tom výrazně lépe než činí 

celokrajský průměr (12 %). Oproti tomu obec Horní Suchá má největší podíl lidí se 

základním vzděláním (včetně neukončeného – 22,9 %) a nejmenší podíl vysokoškoláků (9,9 

%) – podrobněji následující tabulka.  

 

Nejvyšší ukončené vzdělání v obcích SO ORP Havířov [%] 

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

2001 2011 Rozdíl 2001 2011 Rozdíl 

Albrechtice 24,8 19,3 -5,5 41,1 37,5 -3,6 

Havířov 25,1 21,1 -4,1 40,4 37,8 -2,6 

Horní Bludovice 27,2 16,3 -10,9 40,2 32,6 -7,6 

Horní Suchá 30,5 22,9 -7,6 40,2 37,6 -2,6 

Těrlicko 22,9 16,7 -6,2 39,2 35,8 -3,4 

SO ORP Havířov 25,3 20,8 -4,5 40,3 37,6 -2,8 
 

Obce ORP 

Úplné střední (s maturitou) a vyšší 
odborné 

Vysokoškolské 

2001 2011 Rozdíl 2001 2011 Rozdíl 

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

Havířov 26,3 29,9 3,6 7,8 10,6 2,8 

Horní Bludovice 25,5 34,9 9,4 7 16 9 

Horní Suchá 22,9 28,7 5,8 5,8 9,9 4,1 

Těrlicko 29,3 34 4,7 8,3 13,3 5 

SO ORP Havířov 26,3 30,2 3,9 7,6 10,9 3,2 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011 
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Stejný vývoj lze vypozorovat při přepočtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na počet 

obyvatel starších 15 let v relativních hodnotách. Nejpomaleji roste počet vysokoškoláků ve 

městě Havířov (pouze o 2,5 % od roku 2001). 

 

Počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se v SO ORP Havířov od roku 2001 zvýšil o 1 720 

osob, což znamenalo zvětšení podílu vysokoškolsky vzdělaných na počet obyvatel starších 15 

let o 2,7 %. Nejlépe na tom byla obec Horní Bludovice, kde došlo k navýšení podílu 

vysokoškoláků o 8,3 % a s 15,3 % je na tom tato obec nejlépe v rámci správního obvodu. 

Naopak nejmenší podíl vysokoškoláků je v obci Horní Suchá (9,2 %). 

 

Vývoj vysokoškolsky vzdělaných lidí v obcích SO ORP Havířov 

Obec ORP 
Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí 

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

2001 2011 Rozdíl 2001 2011 Rozdíl 

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

Havířov 5 424 6 537 1 113 7,6 9,9 2,3 

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

Horní Suchá 208 338 130 5,7 9,2 3,5 

Těrlicko 284 451 167 8,2 12,4 4,2 

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

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011 
 

Školství 
V SO ORP Havířov jsou základní a mateřské školy rozmístěny ve všech obcích, tzn., že 

v každé obci SO ORP Havířov je alespoň jedno zmíněné školní zařízení, některé i s polským 

vyučovacím jazykem. Oproti tomu střední školy jsou situovány pouze do Havířova. Dalšími 

vzdělávacími institucemi, které leží na území města Havířov, jsou 2 základní umělecké školy, 

Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. a Vysoká škola sociálně-správní. Síť školních zařízení je 

tak na celém území dostatečně široká i rovnoměrně rozmístěná. Přehled školských zařízení 

v SO ORP Havířov je podrobněji zpracován v textové části D. Databáze územně analytických 

podkladů. 

2.4.2. Bytový fond a jeho struktura 

Domovní fond SO ORP Havířov se v  období 2001 - 2019 vyznačuje stagnací výstavby bytů 

v bytových domech, zatímco intenzivnější výstavba probíhala u rodinných domů, 

souvisejících s projevem suburbanizace. Tento trend je obdobný i v současné době a s největší 

pravděpodobností bude předpovídat stejný vývoj i do budoucna. 

 

Z důvodu zpomalování výstavby dochází ke stárnutí domovního fondu s největším podílem 

domů postavených v letech 1946 – 1970, přičemž nejhorší situace je v obci Horní Suchá, 

nejmladší domovní fond má obec Horní Bludovice, která má pozitivní migrační saldo, což 

vyvolává zvýšenou intenzitu výstavby rodinných domů. Nejvíce lidí žije v pronajatém bytě, 

avšak tento podíl na celkovém stavu vlastnictví se snižuje ve prospěch bydlení v bytě 

v osobním vlastnictví či ve vlastním domě. Výhodou je poměrně velký podíl bytů ve 

vlastnictví města Havířov, což vzhledem ke značnému počtu sociálně slabších obyvatel 

umožňuje městu pružně reagovat na krizové situace a úspěšně provozovat sociální politiku 

města. Situace u napojení domácností na internet se každým rokem lepší. 
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Počet bytů v kvadrantech SO ORP Havířov v roce 2011 

 
Domovní fond 
V letech 2001 – 2011 byl v Moravskoslezském kraji zaznamenán nárůst počtu bytových 

domů o 2,4 % a rodinných domů o 9,2 %. Ve správním obvodu ORP Havířov došlo pouze 

k minimálnímu navýšení počtu bytových domů. Opačná situace je u počtu rodinných domů, 

kde došlo k nadprůměrnému nárůstu o 11,3 %. Nejvíce rodinných domů se mezi roky 2001 – 

2011 vystavělo v SO ORP Ostrava a Frýdek-Místek, zároveň se jedná o správní obvody 

s  největším počtem rodinných domů v Moravskoslezském kraji. 

 

Bytový a domovní fond v SO ORP Moravskoslezského kraje. 

SO ORP 

Rok 
Rozdíl mezi lety 2001 

a 2011 
Rok 

Rozdíl mezi lety 2001 
a 2011 

Bytové 
domy 
2001 

Bytové 
domy 
2011 

Absolutně 
Relativně 

[%] 

Rodinné 
domy 
2001 

Rodinné 
domy 2011 

Absolutně 
Relativně 

[%] 

Český Těšín 536 547 11 2,1 2 368 2 565 197 8,3 

Frýdek-
Místek 

1 692 1 760 68 4,0 14 635 16 697 2 062 14,1 

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

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

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

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

MSK 24 459 25 047 588 2,4 135 087 147 525 12 438 9,2 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011 
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Na úrovni jednotlivých obcí správního obvodu Havířov došlo ve sledovaném období 2001-

2011 pouze k minimálním změnám v počtu bytových domů (celkově o 0,1%). Nejvíce 

rodinných domů se od roku 2001 do 2011 v absolutních číslech postavilo ve městě Havířov 

(322), v relativních číslech byl největší nárůst v obci Horní Bludovice, kde se počet rodinných 

domů zvýšil o 36,9 %.  

 

Bytový a domovní fond v obcích SO ORP Havířov 

Obec 

Rok 
Rozdíl mezi lety 2001 

a 2011 
Rok 

Rozdíl mezi lety 2001 a 
2011 

Bytové 
domy 
2001 

Bytové 
domy 
2011 

Absolutně 
Relativně 

[%] 

Rodinné 
domy 
2001 

Rodinné 
domy 
2011 

Absolutně 
Relativně 

[%] 

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

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

Horní 
Bludovice 

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

Horní 
Suchá 

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

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

SO ORP 
Havířov 

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

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2001, SLDB 2011 

 
Bytový fond 
V porovnání let 2001 a 2011 se bytový fond SO ORP Havířov potýkal s poklesem počtu 

obydlených bytů. Je to způsobeno zejména snížením počtu obydlených bytů ve 

městě Havířov, ale nepatrné poklesy stavy jsou i v obci Horní Suchá a Albrechtice.  

  

Největší počet bytů přirozeně situován do města Havířov (cca 34 728 bytů), nejméně v obci 

Horní Bludovice. V Havířově každoročně ubývá počet obyvatel a může se zdát, že je bytů 

v obci dostatek. Nicméně nabídka bytů je značně omezená. Většina volných bytů je v majetku 

společnosti Heimstaden. Tyto byty nejsou příliš oblíbené, jelikož jsou většinou v horším stavu 

a platí se zde vyšší nájem než v bytech městských. O městské byty je v Havířově velký zájem 

a lidé na byt čekají i rok. Nabídka družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví je poměrně 

malá. Ceny těchto bytů se odvíjí od lokality, kde se nacházejí. Například rozměrově stejný byt 

je v městské části Podlesí je mnohdy až třikrát dražší než byt v části Šumbark. 

 

Obydlené byty v obcích SO ORP Havířov 

Obec 
Rok Rozdíl mezi lety 2001 a 2011 

Obydlené byty 2001 Obydlené byty 2011 Absolutně Relativně [%] 

Albrechtice 1 369 1 384 15 1,1 

Havířov 33 426 33191 -235 -0,7 

Horní Bludovice 532 703 171 24,3 

Horní Suchá 1 567 1613 -24 -1,5 

Těrlicko 1 423 1490 67 4,5 

SO ORP Havířov 38 317 38 381 64 0,2 

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

Obec – část obce 

Obydlené 
byty v 

domech 
celkem 

 Obydlené 
byty v domech 

celkem ze 
stěnových 

panelů 

Obydlené byty v 
domech celkem - 

podíl ze 
stěnových 

panelů 

Průměrná 
obytná 
plocha 

obydlených 
bytů v m2 

Průměrná 
obytná plocha 

obydlených 
bytů v m2 na 

obyvatele 

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

Havířov 33191 19412 58,50% 55,1 24,3 

Bludovice 1015 5 0,50% 81,5 31,7 

Dolní Datyně 171 3 1,80% 89 32,1 

Dolní Suchá 252 1 0,40% 82,7 28,4 

Město 14697 7892 53,70% 51 24,2 

Podlesí 7150 6410 89,70% 51,2 24,6 

Prostřední Suchá 1847 193 10,40% 70,5 26,7 

Šumbark 7650 4899 64,00% 55,4 21,7 

Životice 409 9 2,20% 94,3 32,1 

Horní Bludovice 703 5 0,70% 87,3 30,4 

Horní Bludovice 312 1 0,30% 86 29,2 

Prostřední Bludovice 391 4 1,00% 88,3 31,5 

Horní Suchá 1613 298 18,50% 64,6 24,3 

Těrlicko 1490 47 3,20% 77,4 28,2 

Dolní Těrlicko 170 3 1,80% 84,4 30,9 

Horní Těrlicko 1051 43 4,10% 75,3 28,4 

Hradiště 269 1 0,40% 81,2 26 

Celkem 38381 20074 52,30% 57,4 24,6 

Zdroj dat: Analýza struktury bydlení ORP Havířov 2015 

 

V SO ORP Havířov v letech 2001 až 2011 vzrostl počet domů ve vlastnictví fyzických osob, 

z toho nejvíce ve městě Havířov a obci Těrlicko.  

 

Vlastnictví bytů v obcích SO ORP Havířov 

Obec 

Vlastník bytů 

Byt ve vlastním 
domě 

V osobním 
vlastnictví 

Nájemní Družstevní 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Albrechtice 615 664 0 19 571 573 2 3 

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

Horní Bludovice 430 562 0 25 4 12 6 0 

Horní Suchá 609 731 6 54 804 671 1 1 

Těrlicko 927 1 020 138 160 95 70 0 0 

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

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011 

 

Bytový fond v obcích SO ORP Havířov 

Obec 

Rok Rozdíl mezi lety 2001 a 2011 

Bytové domy 2001 
Bytové domy 

2011 
Absolutně Relativně [%] 

Albrechtice 73 74 1 1,4 

Havířov 2 166 2 166 0 0 

Horní Bludovice 1 3 2 200 
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Horní Suchá 135 134 -1 -0,7 

Těrlicko 44 43 -1 -2,3 

SO ORP Havířov 2 419 2 420 1 0 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011 

 

Domovní fond v obcích SO ORP Havířov 

Obec 

Rok Rozdíl mezi lety 2001 a 2011 

Rodinné domy 2001 
Rodinné domy 

2011 
Absolutně Relativně [%] 

Albrechtice 630 653 23 3,7 

Havířov 2 640 2 900 260 9,8 

Horní Bludovice 431 577 146 33,9 

Horní Suchá 799 832 33 4,1 

Těrlicko 954 1 023 69 7,2 

SO ORP Havířov 5 454 5 985 531 9,7 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011 

 

Údaje o vlastnictví domů ukazují, že oproti stavu v roce 2001 došlo ke vzniku nového typu 

vlastnictví - kombinace vlastníků a Spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek). 
 

Vlastnictví domů v obcích SO ORP Havířov 

Obec 

Vlastník domů 

Fyzická osoba Obec, stát 
Kombinace 
vlastníků 

Bytové 
Družstvo 

Spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

(jednotek) 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Albrechtice 603 649 15 11 0 3 0 0 0 3 

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

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

Horní Suchá 619 746 8 16 0 5 0 1 0 2 

Těrlicko 917 1 017 7 4 0 8 0 0 0 30 

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

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2001, SLDB2011 

 

Nájemní byty jsou v SO ORP Havířov koncentrovány zejména v Havířově (61% z celkového 

počtu obydlených bytů), ale i v Albrechticích a Horní Suché vykazují značný podíl (nad 

40%).     
   

Podíl bytů podle vlastníků (podle údajů města Havířova, r. 2014) 

Druh vlastnictví Počet bytů Podíl bytů 

obecní 7 634 22,00% 

Bytová družstva 10 148 29,20% 

RPG  12 053 34,70% 

v RD 4 754 13,60% 

celkem 34 748 99,50% 

Zdroj dat: Analýza struktury bydlení ORP Havířov 2015 
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Problematika výše nájemného, cen bytů, prodejní ceny rodinných domů a stavebních parcel je 

podrobněji řešena v Analýze struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov (listopad 

2015). 

 

Skryté formy bydlení – rekreační objekty využívané pro bydlení 
Nejvyšší podíl bydlení mimo byty byl podle výsledků sčítání 2011 vykazován v obci 

Těrlicko. Jedná se především o lidi, kteří bydlí v rekreačních objektech.  

 

Bydlení mimo byty v obcích ORP Havířov a širší srovnání  

Území 
Obyvatel SLDB 

2011 
Počet osob v 

bytech 
Počet osob mimo 

byty 
Podíl z počtu 

obyvatel 

Albrechtice 3 795 3 782 13 0,34% 

Havířov 76694 75 318 1 376 1,79% 

Horní Bludovice 2027 2 017 10 0,49% 

Horní Suchá 4333 4 285 48 1,11% 

Těrlicko 4243 4 090 153 3,61% 

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

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

Zdroj dat: Analýza struktury bydlení ORP Havířov 2015 

 

Srovnání počtu neobydlených bytů ze sčítání 2011 a údajů z územního plánu svědčí o tom, že 

počty jednotek druhého bydlení byly stanoveny spíše konzervativně (Horní Suchá  

a Albrechtice). 

 

Ubytovny 
Ve správním obvodu ORP Havířov se nachází několik sociálních ubytovacích zařízení. 

Přehled všech zařízení pro volnočasové, sportovní a kulturní vyžití v SO ORP Havířov je 

podrobněji zpracován v textové části D. Databáze územně analytických podkladů. 

 

Problematika ubytoven a navazující problematika příspěvku a doplatku na bydlení je 

podrobněji řešena v Analýze struktury bydlení ve správním obvodu ORP Havířov (listopad 

2015). 

2.4.3. Stáří a kvalita bytového fondu 

V SO ORP Havířov se v současné době vyskytuje nejvíce domů (téměř 50 %) postavených 

v letech 1946 až 1970. To poukazuje na poměrně zastaralý domovní fond, k čemuž nepřispívá 

ani zpomalení výstavby v posledních desetiletích. Nejmladší domovní fond je v obci Horní 

Bludovice s více než 20% podílem domů vybudovaných v letech 1991 – 2000. Naopak 

relativně nejhůře je na tom obec Horní Suchá, na jejímž území se nachází téměř polovina ze 

všech domů (47,4 %) postavených v letech 1946 – 1960 a pouze s 8,2% podílem domů 

postavených v nejmladším období.  

 

Stáří domovního fondu v obcích SO ORP Havířov 

Obec 
Domy postavené 

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

Albrechtice 38 59 161 116 129 99 82 

Havířov 145 250 1 427 1 104 649 683 401 

Horní Bludovice 39 58 74 61 59 53 87 

Horní Suchá 58 76 418 94 85 79 72 
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Těrlicko 40 71 162 184 209 172 140 

SO ORP Havířov 320 514 2242 1559 1131 1086 782 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2011 

 

Stáří domovního fondu v obcích SO ORP Havířov [%] 

Obec 
Domy postavené 

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

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

Havířov 3,1 5,4 30,6 23,7 13,9 14,7 8,6 

Horní Bludovice 9,0 13,5 17,2 14,2 13,7 12,3 20,2 

Horní Suchá 6,6 8,6 47,4 10,7 9,6 9,0 8,2 

Těrlicko 4,1 7,3 16,6 18,8 21,4 17,6 14,3 

SO ORP Havířov 4,2 6,7 29,4 20,4 14,8 14,2 10,2 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2011 
 

Stáří domovního fondu v ORP Havířov 

 
Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2011 

 

Dokončené byty v obcích SO ORP Havířov 

Obec 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Albrechtice 7 11 6 11 10 14 4 13 14 5 6 10 

Havířov 41 26 57 30 61 40 47 90 96 108 83 53 

Horní Bludovice 18 21 10 18 22 18 18 18 18 19 17 11 

Horní Suchá 17 8 12 11 30 8 12 29 20 14 6 10 

Těrlicko 8 7 13 17 19 23 23 17 32 28 44 28 

SO ORP Havířov 91 73 98 87 142 103 104 167 180 174 156 112 

Zdroj dat: ČSÚ 
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2.5. Příroda a krajina 
 

Krajina SO ORP Havířov je značně ovlivněna důlní činností, intenzivní dopravou a hustou 

zástavbou. Její ekologická stabilita je nízká, nachází se zde malý podíl ekologicky stabilních 

ploch. Na území jsou vymezeny prvky ÚSES, ty jsou ovšem ve střetu s liniovými stavbami 

a jejich ekologická stabilita tak klesá. Ohrožením pro krajinu může v budoucnu být další růst 

intenzity dopravy a rostoucí tlak na výstavbu v přírodně cenných územích. Zároveň může být 

problémem nedostatek financí pro zajištění potřebné ochrany přírody a krajiny. 

2.5.1. Krajina 

Koeficient ekologické stability 
Koeficient ekologické stability se počítá jako podíl výměr druhů pozemků v daném území. 

V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, trvalých 

travních porostů, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet výměr orné 

půdy, zastavěných ploch a ostatních ploch (metodika používaná ČSÚ). 

Během posledních let nedošlo u koeficientu ekologické stability na území SO ORP Havířov 

k žádným výrazným změnám.  

 

Koeficient ekologické stability v obcích SO ORP Havířov 

Obec 2008 2010 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 
KES - 

hodnocení 

Albrechtice 0,8 0,8 0,8 0,8 0,81 0,81 0,81 0,82 0,81 
území málo 

stabilní 

Havířov 0,5 0,5 0,5 0,5 0,47 0,47 0,48 0,50 0,55 
území málo 

stabilní 

Horní Bludovice 0,5 0,5 0,5 0,5 0,48 0,48 0,48 0,48 0,63 
území málo 

stabilní 

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

stabilní 

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

stabilní 

SO ORP Havířov 0,6 0,6 0,6 0,6 0,67 0,67 0,68 0,69 0,73 
území málo 

stabilní 

Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019) 
 

 

Z údajů v tabulce je patrné, že hodnoty vykazují konstantní trend vývoje. Nejvyšší koeficient 

ekologické stability má obec Těrlicko, zejména kvůli velké rozloze lesní půdy a vodních 

ploch.  
 

Většina obcí spadá do území ekologicky málo stabilního. V obcích je vysoký podíl 

zastavěných ploch (v Havířově až 42 % a v Horní Suché 28 %), velký podíl tvoří také orná 

půda, která má mnohem nižší ekologickou stabilitu. V Havířově a Těrlicku je naopak oproti 

republikovému průměru nízký podíl lesů (11 %). Je samozřejmé, že rozdíly mezi jednotlivými 

obcemi nejen v rámci ORP, ale i v rámci celého ČR, je dána geografickými, historickými 

i jinými souvislostmi a přítomností SO ORP Havířov v průmyslové oblasti na Ostravsku, 

přesto (právě proto) je o to více důležité zajistit ochranu stávajících chráněných území, 

územního systému ekologické stability, veřejné a krajinné zeleně nebo zajistit vhodnou 

rekultivaci území zasažených těžbou.  
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Koeficient ekologické stability na území SO ORP Havířov 

 
Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020, (veřejná databáze ČSÚ -  aktuální k 1. 1. 2020) 

 

Podrobný popis všech sledovaných jevů, které spadají do kapitoly Krajina, je podrobněji 

zpracován v textové části D. Databáze územně analytických podkladů, v kapitolách: 

 

Číslo jevu Název jevu 

A017a Krajinný ráz 

A017b Krajiny a krajinné okrsky 

A023a Významné krajinné prvky 

 
Oblast krajinného rázu, místo krajinného rázu 
V roce 2013 Krajský úřad Moravskoslezského kraje pořídil územní studii "Cílové 

charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje“, která identifikuje na území kraje krajinné 

oblasti. Dle studie se krajina SO ORP Havířov vyznačuje rozptýlenou zástavbou a velkým 

množstvím nelesní zeleně (aleje, remízky, porosty podél vodních toků, zahrady…) nebo 

menších lesních celků. Toto je možno z hlediska ochrany přírody hodnotit veskrze kladně, 

neboť zde vzniká mozaika různých biotopů vzájemně propojených, což vytváří předpoklady 

pro biodiverzitu druhů rostlin a živočichů. Charakter rozptýlené zástavby je žádoucí zachovat, 

např. v lokalitě Mezidolí jižně od města Havířov na svahu nad řekou Lučinou, která je 

pohledově velmi exponovaná a v kombinaci s porosty podél řeky Lučiny tvoří také rekreační 

zázemí pro město Havířov – (s tímto souvisí problém UZ8 a EZ14). 
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Vymezení krajinných oblastí a krajinných typů podle územní studie "Cílové 

charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje“ 

 
Zdroj dat: ÚAP MSK 2017 

 
Systém veřejné zeleně v zastavěném území 
Významnou hodnotou města Havířova je jeho nevelké přírodní zázemí, které tvoří příměstská 

krajina propojující Havířov s ostatními obcemi ORP. Tento prostor je tvořen především 

porosty dřevin, loukami, zahrádkami, sady, volnými a otevřenými prostory (především plochy 

trvalého travního porostu a části orné půdy) umožňující průhledy a zvýšené vnímání části 

zbytků volné krajiny. Propojení městské zeleně se zelení krajinnou je zajištěno drobnými 

krajinnými klíny, které slouží pro zachování unikátní hodnoty spojení přírodního prostředí 

města s jeho krajinným zázemím. Zelené horizonty směrem z Havířova na Horní Bludovice  

a Těrlicko jsou potom vnímány jako linie, které charakterizují zachované přírodní prostředí 

vnímané z urbanizovaného území města. 

 

Za přírodní hodnotu v zastavěném území lze nesporně považovat velkou část parků resp. 

městské zeleně (plošně rozsáhlejší především v Havířově), které tvoří více či méně izolované 

ostrůvkovité plochy v soustředěné zástavbě. Jejich význam spočívá jak v hodnotě esteticky 

významných jedinečných struktur, tak i ve funkci hygienické, ekologické či rekreační. Plochy 

přírodního zázemí jsou přes zastavěnou část města propojeny tzv. centrálními středovými 

pásy nebo stromořadími a na ně navázanými zelenými plochami. Nedílnou hodnotu systému 

zeleně ve městě tvoří i ozeleněné plochy např. vnitrobloky.  

 

Přehled všech významných ploch systému veřejné zeleně v SO ORP Havířov je podrobněji 

zpracován v textové části Příloha D1. Katalog kulturních a civilizačních hodnot území ORP 

Havířov, který je zpracován s aktuálností duben 2020. 

 

Propustnost krajiny 
Fragmentace krajiny patří k nejvýznamnějším problémům, které negativně ovlivňují charakter 

krajiny a populace volně žijících živočichů. Jako migrační bariéry jsou označovány přírodní  

a antropogenní struktury v krajině, které brání volnému pohybu živočichů. Z praktického 

hlediska jsou zásadní bariéry vytvořené lidskou činností.  
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Pořizovatel ÚAP ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Havířova 

vymezil plochy a směry, kde je především na území města Havířova nutné zachovat 

propustnost krajiny. Jedná se o místa, které propojují dosud nezastavěné či jen málo zastavěné 

krajinné útvary a kde je vhodné vytvořit nové migrační koridory propojující větší lesní celky 

v území silně zastavěném nebo s rozvíjející se zástavbou. 

 

V souvislosti s postupující fragmentací krajiny pořizovatel ÚAP oslovil myslivecké spolky, 

které aktivně zmapovaly terén a poskytly aktuální informace o hlavních migračních 

koridorech vysoké lesní zvěře (problém k řešení EZ5).  

 

Krajinné prvky vymezené podle zákona o zemědělství 
Do územně analytických podkladů ORP Havířov byly zapracovány údaje od Ministerstva 

zemědělství ČR, jedná se o krajinářsky kompoziční prvky (např. mez, terasa, travnatá 

údolnice, skupina dřevin, stromořadí a solitérní dřevina), které se vyskytují v bezprostřední 

blízkosti zemědělsky obhospodařované půdy. 

 

Přehled všech těchto krajinářsky významných prvků v SO ORP Havířov je podrobněji 

zpracován v textové části Příloha D2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov. 

2.5.2. Přírodní potenciál území a jeho ochrana 

Na území SO ORP Havířov se nachází několik menších, ale významných lokalit, které tvoří 

stabilizační pilíř přírodního potenciálu ORP  Havířov. Rozložení těchto lokalit v území není 

rovnoměrné, závisí na různé míře zachovalosti přírodního prostředí, které bylo v minulosti 

značně ovlivněno hornickou činností.   

 

Podrobný popis všech sledovaných jevů, které spadají do kapitoly Přírodní potenciál území, 

je podrobněji zpracován v textové části D. Databáze územně analytických podkladů, 

v kapitolách: 

 

Číslo jevu Název jevu 

A021 Územní systém ekologické stability 

A027a Maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma 

A032 Památné stromy a informace o jejich ochranná pásma 

A034 NATURA 2000 – evropsky významné lokality 

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

 

Evropsky významná lokalita na území SO ORP Havířov a její rozloha je uvedena 

v následující tabulce: 

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

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

SO ORP Havířov 8 819,6  14,8 0,16 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

 

Lokalita Stonávka – nádrž Halama (Kód NATURA: CZ0813471) byla zrušena Nařízením 

vlády č. 73/2016 Sb., ze dne 18. března 2016, kterým se stanoví národní seznam evropsky 

významných lokalit. 
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V prosinci 2017 byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje předložen „Plán péče  

o přírodní památku Meandry Lučiny na období 2018-2025“. Tento plán obsahuje výčet 

zásahů a opatření o vodní tok, lesy, nelesní pozemky, o rostliny a živočichy a zásahy k jinému 

způsobu využívání území, které dlouhodobě povedou k zachování vhodných podmínek pro 

dynamický vývoj toku, k jeho volnému meandrování. 

Obecně chráněná území přírody a krajiny – ÚSES 
V rámci obecně chráněných území přírody a krajiny byly vymezeny plochy a koridory 

územního systému ekologické stability, jež zahrnují skladebné části regionálního ÚSES. Na 

území SO ORP Havířov jsou vymezeny regionální biokoridory (RBK) a biocentra (RBC), 

přírodní parky (PP), lokality s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Prvky ÚSES jsou 

v SO ORP Havířov vymezeny na území všech 5 obcí a jejich celková rozloha je 723,9 ha, což 

tvoří 8,2 % rozlohy správního obvodu. Území systém ekologické stability je vymezen  

v územně plánovací dokumentaci obcí.  

 

Rozlohy prvků ÚSES vymezených na území SO ORP Havířov 

Obec Výměra obce [ha] 
Celková plocha ÚSES v obci 

[ha] 
Poměrové zastoupení ÚSES v 

obci [%] 

Albrechtice 1 268,8 73,2 6,2 

Havířov 3 207,6 247,6 7,7 

Horní Bludovice 898,7 70,3 7,8 

Horní Suchá 979,6 81,0 8,3 

Těrlicko 2 465,0 246,8 10,0 

SO ORP Havířov 8 819,6 723,9 8,2 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

 

Na území SO ORP Havířov, k.ú. obce Horní Suchá, se nachází interakční prvek o délce 2,7 

km, který ve východním okraji území posiluje ekologickou stabilitu území, výrazně 

postiženého důlními vlivy. Jedná se především o liniové porosty, zarůstající neužívané plochy 

a louky. 

  

Příkladem vzácných druhů živočichů je evidovaný výskyt populace užovky podplamaté 

(Natrix Tessellata) na území statutárního města Havířova. Užovka podplamatá je kriticky 

ohrožený druh v ČR a zároveň je chráněn evropskou legislativou dle Směrnice EU 

92/43/EHS, kde je zařazen do Přílohy IV jako druh vyžadující přísnou ochranu. Jde o jedinou 

potvrzenou vitální a rozmnožující se populaci v Moravskoslezském kraji. Nejbližší známá 

populace v ČR se nachází na jižní Moravě na řece Svratce. Nově je v katastrálním území 

Dolní Suchá pozorován výskyt Vážky široké (Leucorrhinia caudalis). U nás mimořádně 

vzácný druh, několik desetiletí nezvěstný. 

 

Podrobněji je informace o výskytu vzácných druhů živočichů na území ORP Havířov 

zpracována v textové části Příloha D2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov. 
 

2.6. Vodní režim a horninové prostředí 

2.6.1. Hydrologické a hydrogeologické podmínky 

Území SO ORP Havířov patří do základního hydrologického povodí řeky Odry, které je částí 

úmoří Baltského moře. Prochází jím rozvodnice dílčích povodí tří významných vodních toků 
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- Lučiny a Stonávky a Sušanka. Mezi významné drobné vodní toky patří Chotěbuzka  

a Venclůvka. 

 

Výměry vodních ploch SO ORP Havířov k 31.12.2019 

Obec Výměra obce [ha] 
Výměry vodních ploch 

[ha] 
Podíl vodních ploch z celkové 

výměry [%] 

Albrechtice 1 268,80 37,6 3,0 

Havířov 3 207,60 118,7 3,7 

Horní Bludovice 898,7 11,7 1,3 

Horní Suchá 979,6 26,6 2,7 

Těrlicko 2 465,00 319,4 13,0 

Celkem ORP 8 819,6 514,0 5,8 

Zdroj dat: ČSÚ, duben 2020 

 

Podíl vodních ploch na rozlohu obcí ORP Havířov a v nejbližším okolí k 31.12.2019 

 
Zdroj dat: ÚAP MSK 2017 

 

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

mapě. 

 

Útvary podzemních vod ORP Havířov a nejbližšího okolí 

 
Zdroj dat: ÚAP MSK 2017 
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Vodní útvar povrchových vod 
Vodní plochy, nádrže a vodní toky na území SO ORP Havířov jsou zobrazeny na následující 

mapě. 

 

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

 
Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

2.6.2. Vodní zdroje 

Tato problematika je podrobněji zpracována v textové části Příloha D2. Katalog přírodních 

hodnot území ORP Havířov. 
 

Srážkové vody ovlivňující území 
Doplňování zásob podzemní vody je uskutečňováno prostřednictvím atmosférických srážek, 

kdy jejich vsak je často znemožněn značným množstvím zpevněných ploch ve městě  

a srážkové vody jsou tak místo zasakování do horninového prostředí svedeny kanalizací 

přímo do vodních toků. Z hlediska doplňování zásob podzemních vod je zasakování 

srážkových vod jednoznačně pozitivním faktorem, který je zapotřebí podporovat a dále 

rozšiřovat. Je však nutno upozornit na bezprostřední návaznost na horninové prostředí, které  

k zasakování musí být vhodné, tedy dostatečně porézní. Nelze tedy zasakovat srážkové vody  

v místech povrchových výstupů jílovitých nebo skalních hornin bez zvětralinového pokryvu. 

Rovněž je problematické zasakování srážkových vod do komplexu sprašových sedimentů, 

jejichž propustnost se po zavlhčení výrazně snižuje. 
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Měsíční územní srážky v Moravskoslezském kraji v období 1/1961 – 12/2019 
M

o
ra

v
s
k

o
s

le
z
s
k

ý
 k

ra
j 

rok 
měsíc roční 

úhrn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 36 90 35 70 64 73 155 68 37 121 54 28 833 

2017 23 32 49 129 64 70 100 61 159 89 53 28 857 

2018 43 24 31 11 66 119 74 56 75 55 15 71 641 

2019 62 36 47 44 134 37 70 110 95 48 48 65 798 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj dat: ČHMÚ - http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky (září 2020) 

 

 

 

http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-srazky
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2.6.3. Záplavová území 

Do území SO ORP Havířov zasahují záplavová území stoleté vody Q100 čtyř hlavních vodních 

toků, kterými jsou Chotěbuzka, Lučina, Stonávka a Sušánka. Výměry záplavových území 

jednotlivých periodicit obsahuje následující tabulka. 

 

 

Záplavová území hlavních vodních toků na správním území ORP Havířov 

Obec 
Výměra 

obce [ha] 
Q5 [ha] Q5 [%] Q20 [ha] Q20 [%] Q100 [ha] Q100 [%] 

Albrechtice 1 268,8 17,0 1,3 17,7 1,4 34,2 2,8 

Havířov 3 207,6 27,8 0,9 81,3 2,5 131,3 4,1 

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

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

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

SO ORP Havířov 8 819,6 58,8 0,7 136,4 1,6 275,1 3,2 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

Pozn.: Q100 – stoletá voda, Q20 – dvacetiletá voda, Q5 – pětiletá voda 

 

Výskyt záplavových území na hlavních vodních tocích ORP Havířov s periodicitou 100 let na 

sledovaném území znázorňuje následující mapa. 

 

Záplavová území hlavních vodních toků  s periodicitou 100 let na území ORP Havířov 

 
Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 
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Rozsah aktivní zóny hlavních vodních toků záplavového území ve správním obvodu ORP 

Havířov je uveden v následující tabulce: 

 

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

Albrechtice 1 268,8 17,7 1,4 

Havířov 3 207,6 81,3 2,5 

Horní Bludovice 898,7 20,3 2,3 

Horní Suchá 979,6 0,0 0,0 

Těrlicko 2 465,0 16,8 0,7 

SO ORP Havířov 8 819,6 136,1 1,5 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

 

Z hlediska protipovodňové ochrany má velký význam vodní nádrž Těrlicko.  

Území ORP Havířov patří do území, pro které je zpracován Plán dílčího povodí Horní Odry, 

který určuje další směřování vodního hospodářství v tomto povodí na léta 2016 až 2021  

s výhledem na dvacátá léta 21. století. 

 

K dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí je vhodným prostředkem 

revitalizace dříve technicky upravených či zatrubněných vodních toků a odstranění 

migračních překážek. K dosažení cílů ochrany vod by rovněž přispěla obnova a revitalizace 

starých mlýnských náhonů a odstavených ramen vodotečí (revitalizace odstaveného ramene 

Sušánky, napojení odstaveného ramene Mezidolního potoka na aktivní tok a revitalizace 

starého mlýnského náhonu). 

 

Nejhorší kombinací pro přirozený vodní režim v krajině je intenzivní zemědělská činnost na 

svažitém území. Tomu v ČR odpovídá definice orné půdy na sklonitých pozemcích. Dle 

metodik je považován z hlediska zrychleného odtoku pro ornou půdu kritický sklon nad 7°. 

Z těchto důvodů je tento typ kultury a sklonitosti předpokladem ke zhoršování přirozeného 

vodního režimu v krajině. Důsledkem je zvýšené riziko vzniku lokálních povodní nebo 

vysychání a degradace půdy. Rozloha sklonitých orných pozemků v jednotlivých obcích je 

uvedena v následující tabulce. 

 

Množství sklonitých orných pozemků na území jednotlivých obcí ORP Havířov 

Obec 
Plocha sklonité orné 

půdy na 7% [ha] 
Plocha orné 

půdy [ha] 
Procento sklonité orné půdy nad 7% 

z orné půdy celkově [%] 

Albrechtice  26,1 495,2 5,27 

Havířov 5,0 703,7 0,71 

Horní Bludovice 3,3 464,8 0,71 

Horní Suchá 0,1 290,5 0,03 

Těrlicko 11,3 905,0 1,25 

SO ORP Havířov 45,7 2859,3 1,60 

Zdroj dat: veřejný registr půdy pLPIS 2020 
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Plochy se sklonitou ornou půdou na území ORP Havířov 

 

2.6.4. Geomorfologie a geologie území 

a)  Geomorfologie 

Geomorfologické podmínky – především tvary reliéfu ovlivňují možnosti využití území. 

Například náklady na budování technické infrastruktury výrazně rostou v členitém reliéfu při 

budování komunikací, kanalizace, vodovodu apod. V případě komunikací rostou také náklady 

na jejich zimní údržbu.  

Podle regionálně geomorfologického třídění georeliéfu České republiky náleží území ORP 

Havířov do provincie Západní Karpaty.  

Severní část území řadíme do soustavy Vněkarpadských sníženin, konkrétně do celku 

Ostravská pánev. Jsou zde roviny až ploché nížinné pahorkatiny na čtvrtohorních 

sedimentech. Území dále spadá pod okrsky Orlovské a Havířovské plošiny. Obě plošiny se 

vyvinuly na čtvrtohorních usazeninách Ostravské pánve a mají plochý polygenetický 

georeliéf. Reliéf území je značně ovlivněn těžkým průmyslem. Jsou zde časté haldy a poklesy 

zatopené vodou.  

Jižní část území náleží k soustavě Vnějších Západních Karpat, konkrétně pak spadá do 

podsoustavy Západobeskydského podhůří. Tato oblast je zastoupená celkem Podbeskydská 

pahorkatina se střední nadmořskou výškou 353 m a podcelkem Těšínská pahorkatina. 

V Těšínské pahorkatině jsou na plochách návrších, složených z méně odolných flyšových 

hornin podslezské i slezské jednotky, zřetelné stopy pliocenního pediplénu. 
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Řešené území se nachází v následujících geomorfologických jednotkách:  

  provincie: Západní Karpaty 

   soustava: Vněkarpatské sníženiny 

      podsoustava: Severní vněkarpatské sníženiny 

                celek: Ostravská pánev 

     podcelek: Ostravská pánev 

      okrsek: Havířovská plošina 

      okrsek: Orlovská plošina 

 

   soustava: Vnější Západní Karpaty 

    podsoustava: Západobeskydské podhůří 

    celek: Podbeskydská pahorkatina                                            

     podcelek: Těšínská pahorkatina 

                                      okrsek: Hornotěrlická pahorkatina 

      okrsek: Bruzovská pahorkatina 

      okrsek: Hornožukovská pahorkatina 

b)  Geologie 

Geologická stavba správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Havířov je 

charakteristická existencí dvou oddělených strukturních pater. Spodní patro je tvořeno 

pokleslou platformou Českého masivu, tvořenou krystalinickým fundamentem s pokryvem 

karbonských a devonských sedimentů, svrchní patro je tvořeno neoidními sedimenty čelní 

hlubiny a nasunutých příkrovů vnějšího flyše Karpat s pokryvem mladých kvartérních hornin. 

Vrstevní sled je uzavřen proměnlivě mocnými navážkami různorodého charakteru. 

Většina povrchu terénu však pokrývají čtvrtohorní usazeniny. Jsou tu sedimenty ledovcové, 

fluviální, proluviální, lakustrinní, eoické a svahové. Údolí řek jsou lemována pleistocénními 

říčními terasami, které jsou převážně překryty sprašovými hlínami. Mimořádně velký rozsah 

na území okresu mají antropogenní sedimenty různých původů. Jsou to sedimenty navážek, 

těžebních a průmyslových hald a plochých deponií. 

 

2.6.5. Těžba nerostných surovin 

Na území správního obvodu se nachází ložiska nerostných surovin a to především černého 

uhlí a zemního plynu. Ze sousedního SO ORP Ostrava zasahuje do oblasti i část ložiska 

cihlářských surovin.  

 

Tato kapitola analyzuje níže uvedené poklady, jejichž podrobnější popis je zpracován 

v textové části D. Databáze územně analytických podkladů, v kapitolách 
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Číslo jevu Název jevu 

A057 Dobývací prostory 

A058 Chráněná ložisková území 

A059 Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

A060 Ložiska nerostných surovin 

A061 Poddolovaná území 

A062 Sesuvná území a území jiných geologických rizik 

A063 Stará důlní díla 

A064a Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu 

 

Přehled všech hodnot týkajících se nerostných surovin na území v SO ORP Havířov je 

podrobněji zpracován v textové části Příloha D2. Katalog přírodních hodnot území ORP 

Havířov, který je zpracován s aktuálností srpen 2020. 
 

   Ložiska nerostných surovin a dobývací prostory na území SO ORP Havířov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

2.6.6. Sesuvná a poddolovaná území 

Dalším důsledkem důlní činnosti v SO ORP Havířov je výskyt hald a odvalů, a to především 

na severu správního území. Jejich rozloha je 38,4 ha. U těchto lokalit je navržena rekultivace 

na les nebo trvalé travnaté porosty.  
 

Celková výměra plošných poddolovaných v SO ORP Havířov je 2 402,3 ha, což odpovídá 

23,2 % jeho rozlohy. Celkový výměra sesuvných území v SO ORP Havířov je 56,8 ha, což je 

0,6 % jeho celkové rozlohy. Poddolované a sesuvné území může představovat omezení pro 

rozvoj obcí, například pro výstavbu. Výskyt a rozsah plošných poddolovaných a sesuvných 

území na území ORP Havířov je uveden v následující tabulce 
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Výskyt a rozsah plošných poddolovaných (A061) a sesuvných území (A062) 

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

Albrechtice 1 268,8 367,6 29,0 4,6 0,4 

Havířov 3 207,6 970,1 30,2 18,2 0,6 

Horní Bludovice 898,7 0,0 0,0 4,7 0,5 

Horní Suchá 979,6 700,6 71,5 0,0 0,0 

Těrlicko 2 465,0 4,0 0,2 29,3 1,2 

SO ORP Havířov 8 819,6 2 042,3 23,2 56,8 0,6 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

 

Omezení využití území v důsledku výskytu svahových deformací na rozlohu obcí ORP 

Havířov a v nejbližším okolí  

 
Zdroj dat: ÚAP MSK 2017 
 

Radonové riziko 
Hlavním zdrojem radonu tedy zůstává geologické podloží. Migrace radonu z místa jeho 

vzniku (horninové prostředí) k povrchu je závislá na řadě klimatických a pedologických 

faktorů. Na území SO ORP se nachází nízká, přechodná až střední kategorie radonového 

indexu z geologického podloží.  
 

Radonové riziko na území obcí ORP Havířov a v nejbližším okolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj dat: ÚAP MSK 2017 
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2.7. Kvalita životního prostředí 

2.7.1. Kvalita ovzduší 

SO ORP Havířov se dlouhodobě potýká se zhoršenou kvalitou ovzduší, stejně jako většina 

území Moravskoslezského kraje. Dle posledních údajů ČHMÚ z roku 2019 dochází na celém 

území SO ORP Havířov k překračování imisních limitů a zvlášť cílových imisních limitů pro 

ochranu zdraví lidí v těchto sledovaných veličinách SO2, CO, PM10, PM2,5, NO2, benzen, Pb. 

Největšími znečišťovateli jsou velké hutní podniky, jako jsou LIBERTY Ostrava  

a Třinecké železárny. Nemalá část znečistění ovzduší pochází také z nedalekých polských 

provozů a v zimních měsících také z domů, jež jsou vytápěny tuhými palivy (problém 

označen HŽP1). 

 

Ministerstvo životního prostředí vydalo Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace 

Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A (duben 2016), jehož cílem je v co možná nejkratší 

době dosáhnout zákonem požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, které jsou 

v aglomeraci OV/KA/FM překročeny, a tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat. 

 

2.7.2. Staré zátěže, odpady a odpadové hospodářství, brownfields 

Na území SO ORP Havířov se stále ve 4 obcích nachází celkem 14 evidovaných starých 

ekologických zátěží a kontaminovaných ploch (mimo obec Horní Bludovice). Většinou se 

jedná o staré skládky (ozn. problému EZ11). 

 

Velikou zátěží v území ORP Havířov jsou vyřazené trasy produktovodů, které představují 

jeden z největších problémů v území (ozn. problému EZ13). 

 

Sběrny komunálního odpadu se nacházejí v obcích Albrechtice, Havířov, Horní Suchá, 

Těrlicko. Obec Horní Bludovice je smluvně domluvená o využívání sběrného dvora s obcí 

Těrlicko. 

  

 

Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými 
látkami 
V tomto jevu jsou sledovány objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo chemický přípravek s cílem minimalizovat vznik závažných havárií 

systémem prevence. Na území ORP Havířov je evidována pobočka společnosti PRIMAGAS, 

s.r.o., zabývající se distribucí topných plynů, ve které je možný únik této látky (ozn. problému 

EZ8). 

Lokalizace starých zátěží území, starých důlních děl a objektů s uskladněnými nebezpečnými 

látkami je zobrazena na následující mapě. 
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Hygiena životního prostředí (jevy A063, A064, A084) 

 
Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

 

Ostatní negativní faktory v území 
Dalším faktorem, který může negativně ovlivnit hygienu prostředí je oblast tvorby a způsob 

nakládání s odpady. Jejich řešení je povinností a v kompetenci původců odpadů. Základním 

nástrojem pro řešení problematiky odpadového hospodářství je na úrovni kraje Plán 

odpadového hospodářství, jenž stanoví cíle v této oblasti v souladu s republikovými cíli. Mezi 

tyto cíle se řadí i zvyšování podílu separovaného sběru odpadů jako předpokladu jejich 

dalšího využití. 

 

Stanovená opatření na provedení změn v území vyplývající z Plánu odpadového hospodářství 

Moravskoslezského kraje 2016-2026: 
Č. opatření podle 

POH MSK Stanovené opatření 

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

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

III.c 
Podporovat přestavby stávajících teplárenských zařízení na spalování paliv z odpadů 
nebo zbytkových komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji – instalace kotlů a 
infrastruktury pro skladování.  
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2.7.3. Hlukové zátěže 

Hluk zaujímá stále závažnější místo v souboru negativních faktorů ovlivňujících kvalitu 

životního prostředí ORP Havířov. Zvyšování hladiny hluku ve venkovním prostoru má 

neustále rostoucí tendenci především vlivem nárůstu automobilové dopravy. Hluk je vážnou 

příčinou únavy, nespavosti, stresu a podílí se na vzniku některých chorob. Rozhodujícími 

zdroji hluku je doprava a výroba. Zatímco hluk z výroby se převážně omezuje na pracoviště  

s minimálními dosahy do okolí, hluk z dopravy prostupuje celým územím. 

 

K řešení problému může přispět výstavba protihlukových stěn, avšak jedná se o nákladné 

opatření, kde 1 čtvereční metr přijde průměrně na 14 000 Kč a ne všude je možné je umístit. 

Dále může pomoci výměna oken bytů za zvukotěsná. Také nově budované a do provozu 

uváděné silnice jsou nadlimitně hlučné, i když jsou zde ovšem přísnější limity - o 10 dB nižší 

v denní i noční době. Dle dat ÚAP dochází k překročení imisních limitů na území SO ORP 

Havířov především v blízkosti silnic I/11 a II/475. 

 

Výřez hlukové mapy  

 
Zdroj dat: Ministerstvo zdravotnictví, říjen 2017 

 

 

 

 

 



 

59 

  

 

2.8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

2.8.1. Zemědělský půdní fond 

V roce 2019 měla orná půda na území SO ORP Havířov rozlohu 2 859,3 ha, což 

představovalo 32,4 % rozlohy území celého správního obvodu. Od roku 2010 se rozloha orné 

půdy neustále mírně snižuje. Rozloha orné půdy a její změna v obcích SO ORP Havířov je 

uvedena v následující tabulce. 

 

Rozloha orné půdy a její změna v obcích SO ORP Havířov v období 2010 - 2019 

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

2010 2013 2016 2019 2010 2013 2016 2019 

Albrechtice 496,9 496 495,6 495,2 39,2 39,1 39,1 39,1 

Havířov 826,0 816 813,5 703,7 25,8 25,4 25,4 21,9 

Horní Bludovice 525,4 524 521,4 464,8 58,4 58,4 58,0 51,7 

Horní Suchá 304,4 303 291,5 290,5 31,1 30,9 29,8 29,7 

Těrlicko 909,1 908 907,2 905,0 36,9 36,8 36,8 36,7 

SO ORP Havířov 3 061,0 3047 3029,2 2859,3 34,7 34,5 34,3 32,4 

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

 

Výměry jednotlivých typů zemědělského půdního fondu v SO ORP Havířov jsou podrobněji 

zpracovány v textové části Příloha D2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov. 

 

Co se týče kvality půdy, neřadí se oblast SO ORP Havířov k bonitně nejcennějším půdám. 

Nejvíce jsou zde zastoupeny půdy 2. třídy ochrany rozkládající se na 35,8 % území SO ORP. 

Druhého nejvyššího podílu dosahují půdy 3. třídy ochrany. Půdy první třídy ochrany, které 

jsou z hlediska BPEJ vůbec nejcennější, se rozkládají pouze na 0,9 % území. Rozlohy půd 

jednotlivých tříd ochrany jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Bonitované půdně ekologické jednotky v SO ORP Havířov 

Obec ORP Havířov Albrechtice Havířov 
Horní 

Bludovice 
Horní Suchá Těrlicko 

Celková 
výměra (ha) 

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

B
P

E
J
 (

h
a

) 

T
tř

íd
a

 o
c
h

ra
n

y
 p

ů
d
y
 

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

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

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

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

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

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

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

 

Bonitované půdně ekologické jednotky na území SO ORP Havířov jsou zobrazeny 

na následující mapě: 

 

 

 

 



 

 60 

 

 

Bonitované půdně ekologické jednotky na území SO ORP Havířov  

 
Zdroj dat: datový model ÚAP 2020 

 
Zastavěná půda 
Významnou charakteristikou způsobu využití území (a rovněž složkou ovlivňující výši KES) 

je podíl zastavěných ploch na celkové ploše daného území a jeho vývoj. Podíl zastavěného 

území z celkové výměry SO ORP Havířov byl podle dat ČSÚ v roce 2019 pouze 5 %. Přehled 

absolutního a relativního stavu zastavěného území v obcích správního obvodu Havířov udává 

následující tabulka: 

 

Podíl zastavěného území v obcích SO ORP Havířov podle dat ČSÚ v letech 2010 až 2019 

Obec 
Zastavěné území (ha) 

Podíl zastavěného území z celkové 
výměry [%] 

2010 2013 2016 2019 2010 2013 2016 2019 

Albrechtice 41 42,5 42,6 42,9 3,2 3,3 3,34 3,5 

Havířov 247,5 252,5 252,0 250,6 7,7 7,9 7,9 7,9 

Horní Bludovice 26 27,1 27,5 28,3 2,9 3,0 3,0 3,1 

Horní Suchá 49 49,6 49,7 50,2 5 5,1 5,1 5,2 

Těrlicko 60,4 69,0 69,1 70,3 2,4 2,8 2,8 2,9 

SO ORP Havířov 424 441 441 442,3 4,8 5 5 5 

Zdroj dat: ČSÚ; Data aktuální k 31.12. daného roku 

 

Pozemkové úpravy 
Zemědělská činnost představuje ohrožení pro kvalitu povrchových a podzemních v důsledku 

splachu znečišťujících látek z polí. Proto je důležitý rozvoj ekologické hospodaření na polích 

a rekonstrukce stávajících technických opatření na zemědělských půdách v rámci 

komplexních pozemkových úprav. 
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Aktuální navržené pozemkové úpravy v SO ORP Havířov jsou podrobněji zpracovány 

v textové části Příloha D2. Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov. 

2.8.2. Pozemky určené k plnění funkce lesa 

Svou lesnatostí, která je od roku 2010 stále 17,3 %, se SO ORP Havířov řadí mezi 

podprůměrně lesnaté území České republiky. Lesy jsou na území rovnoměrně rozloženy, 

jejich ekologická stability je však snižována tím, že jsou fragmentovány na menší celky. 

V obcích Albrechtice a Horní Suchá lesní půda zaujímá více než čtvrtinu rozlohy území, což 

je nejvíce z obcí správního obvodu. Rozloha lesní půdy a její změny v období 2010 až 2019 je 

uvedena v následující tabulce: 

 

Podíl lesní půdy v obcích SO ORP Havířov podle dat ČSÚ v letech 2010 až 2019 

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

2010 2013 2016 2019 2010 2013 2016 2019 

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

Havířov 381,8 381,6 381,5 381,3 11,9 11,9 11,9 11,9 

Horní Bludovice 101 101,2 101,1 101,2 11,2 11,2 11,2 11,3 

Horní Suchá 247 246,7 246,7 246,4 25,2 25,2 25,2 25,2 

Těrlicko 472,2 472,3 471,8 471,0 19,2 19,1 19,1 19,1 

SO ORP Havířov 1 524,0 1 524,0 1 523,6 1 522,2 17,3 17,3 17,3 17,3 

Zdroj dat: ČSÚ; Data aktuální k 31.12. daného roku 

 

Podíl lesních pozemků na rozloze obcí ORP Havířov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj dat: datový model ÚAP 2020 
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Kategorie lesů na území SO ORP Havířov a jejich současný stav jsou uvedeny v následující 

tabulce: 
 

Kategorie lesů na území SO ORP Havířov podle dat ÚHUL 

Kategorie Výměra [ha] Podíl [%] 

Lesy zvláštního určení 437,2 28,5 

Les hospodářský 1 093,6 71,4 

Lesy ochranné 0,7 0,1 

Celkem v SO ORP Havířov 1 531,5 100,0 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

 

Rozdíl rozlohy lesů mezi daty ČSÚ a ÚHUL jsou způsobeny upřesněním informace vlivem 

použití nových a přesnějších dat ze strany poskytovatele (ÚHUL), nikoliv těžbou dřeva. 

Údaje jsou zpřesněny díky využití digitální katastrální mapy při výpočtu rozlohy. 

 

Lesy na území SO ORP Havířov jsou zařazeny, dle Oblastních plánů rozvoje, do přírodní 

lesní oblasti PLO 39 – Podbeskydská pahorkatina. 

 

2.9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

2.9.1. Občanská vybavenost 

Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče 
SO ORP Havířov má poměrně širokou nabídku zdravotnických i sociálních služeb. Každá 

obec správního obvodu má alespoň jedno z těchto zařízení. V Havířově je koncentrováno 

nejvíce zdravotnických i sociálních zařízení včetně nemocnice. Dostupnost praktických lékařů 

je dobrá, přičemž obyvatelé z odlehlejších částí musí dojíždět. 

 

Přehled všech zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče v SO ORP Havířov je 

podrobněji zpracován v textové části D. Databáze územně analytických podkladů. 

 

Veřejný a kulturní život obcí 
Veřejný a kulturní život v SO ORP Havířov je koncentrován převážně do hlavního  

střediska – statutárního města Havířov, ve kterém je zajištěno komplexní volnočasové, 

sportovní a kulturní vyžití. I jednotlivé obce ORP disponují dostatečným množstvím 

kapacitních zařízení pro veřejný a kulturní život. 

 

Přehled významných pravidelných kulturních akcí, významných organizací a spolků a dále 

stručný přehled slavných rodáků v SO ORP Havířov je podrobněji zpracován v textové části 

Příloha D1. Katalog kulturních a civilizačních hodnot území ORP Havířov. 

 

Vzdělání a výchova 
Zařízení pro předškolní děti se nachází v každé obci SO ORP Havířov. Nejvíce mateřských 

škol je soustředěno do Havířova, kde jsou rovnoměrně rozesety napříč místy s největší 

koncentrací obyvatel. Dostupnost školek v souvislé zástavbě bytových domů je relativně 

dobrá, situace se zhoršuje v místech nesouvislé zástavby. V ostatních obcích jsou mateřské 

školky koncertované do centrálních částí obcí, přičemž lidé z okolí jsou nuceni děti do školky 

dopravovat. 
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Situace se základními školami je podobná, školy se nachází v každé obci s největší 

koncentrací v Havířově. V Havířově jsou také soustředěny všechny střední školy nacházející 

se v SO ORP Havířov a nachází se zde také vysoká škola. 

 

Přehled všech zařízení pro volnočasové, sportovní a kulturní vyžití a všech vzdělávacích 

zařízení v SO ORP Havířov je podrobněji zpracován v textové části D. Databáze územně 

analytických podkladů. 

 

Na následujících obrázcích je znázorněna docházková vzdálenost do mateřské a základní 

školy v jednotlivých obcích. Jako podklad byl využit dokument Standarty dostupnosti veřejné 

infrastruktury (TB050MMR001), ze kterého byly také převzaty hodnoty pro vzdušnou 

fyzickou docházkovou vzdálenost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostupnost MŠ a ZŠ obce Albrechtice 



 

 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostupnost mateřských škol v obci Havířov 

Dostupnost základních škol v obci Havířov 
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Dostupnost MŠ a ZŠ v obci Horní Bludovice 

Dostupnost MŠ a ZŠ v obci Horní Suchá 
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2.9.2. Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství jsou součástí urbanistické struktury sídla. Slouží k užívání veřejností  

a plní většinou více vzájemně souvisejících funkcí (obslužnou, rekreační, společenskou).  

 

Havířov se může pyšnit velkým množstvím zeleně a veřejného prostranství. Veřejné 

prostranství je zde ve formě náměstí, rozsáhlé bulváry, městských parků a především pak ve 

formě všudypřítomných dvorků ve vnitroblocích zástavby, jež oplývají zelení. 

Nejvýznamnější, a pro Havířov typická, je Hlavní třída. Hlavní třída je rozsáhlý bulvár, který 

tvoří hlavní osu města. Je to dopravní tepna s rozsáhlými chodníky a cyklostezkou, která 

koncertuje většinu městské dopravy. Hlavní třída je lemována obchody a službami. 

Významným místem je také náměstí Republiky s kyvadlem, jež je využíváno pro nejrůznější 

městské kulturní akce. Zbylá významná veřejná prostranství jsou zpracována v části D1 – 

Katalog kulturních hodnot území.  

 

V ostatních obcích je veřejné prostranství koncentrováno poblíž obecních úřadů. Za zmínku 

stojí sochařský park, nacházející se v Těrlicku. Je to volně přístupný park, kde se nachází 

nejrůznější sochařské výtvory. Park je umístěn na úbočí Babí hory (nejvyšší místo SO ORP 

Havířov) a vyznačuje se také jako vyhlídkové místo. Více o parku lze nalézt v části D1 – 

Katalog kulturních hodnot území, kde je také soupis a fotografie všech soch.    
 

 

Dostupnost MŠ a ZŠ v obci Těrlicko 
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2.10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupností 
 

2.10.1. Silniční síť 

Silniční infrastruktura na daném území 

Základem silniční sítě jsou zde v současnosti silnice I. a II. třídy, které dále doplňují silnice 

III. třídy a místní komunikace. Za období 2016-2020 nedošlo ke změně přístupu ke koncepci 

základní komunikační sítě na území ORP Havířov. 

 

Délka silnic I., II. a III. třídy na území obcí SO ORP Havířov v roce 2020 

Obec Silnice I. třídy (km) Silnice II. třídy (km) Silnice III. třídy (km) 

Albrechtice 0,0 0,1 7,0 

Havířov 10,8 8,3 15,3 

Horní Bludovice 0,0 0,0 10,6 

Horní Suchá 0,0 8,4 4,4 

Těrlicko 6,9 6,2 3,5 

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

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 
 

Silnice I., II. a III. třídy 

Územím správního obvodu ORP Havířov prochází jedna silnice I. třídy – silnice I/11 (okr. 

křiž. Vrčení – Hradec Králové – Šumperk – Bruntál – Opava – Ostrava – Havířov – 

Český Těšín – Třinec – Jablunkov – st. hranice se Slovenskem). Řešeným územím prochází 

přes obce Havířov (katastrální území Šumbark, Havířov-město a Bludovice) a Těrlicko 

(katastrální území Horní Těrlicko). Jedná se o komunikaci republikového významu, která mj. 

umožňuje silniční spojení s významnými sídly v regionu jako Ostrava, Český Těšín nebo 

Třinec. V Ostravě je napojena na dálnici D1 a v Českém Těšíně na rychlostní silnici R48. 
 

Dále přes SO ORP Havířov procházejí tři silnice II. třídy a 16 silnic III. třídy: 

► Silnice II/474 (Hnojník – Dětmarovice) – ve SO ORP Havířov je vedena územím obce 

Horní Suchá, hranicí obce Albrechtice a obcemi Havířov a Těrlicko. Jde o komunikaci 

regionálního (krajského) významu, která jižně od sledovaného území umožňuje napojení 

na rychlostní silnici R48 a severně pak na oblast Karviné a Orlové. 

► Silnice II/475 (Havířov – Horní Suchá – Karviná) – tato spojnice Havířova a Karviné 

prochází na sledovaném území obcemi Havířov a Horní Suchá. 

► Silnice II/479 (Ostrava – Šenov – Havířov) – na řešeném území prochází pouze  

v krátkém úseku částí města Havířov. 

► Silnice III/01140 (Havířov – Žermanice) 

► Silnice III/4726 (Petřvald – Havířov) 

► Silnice III/4731 (Sedliště – Horní Bludovice) 

► Silnice III/4734 (Kaňovice – Horní Bludovice) 

► Silnice III/4735 (Horní Tošanovice – Havířov) 

► Silnice III/4739 (Šenov – Kaňovice) 

► Silnice III/4741 (Těrlicko, Hradiště pod B. h. – Český Těšín, Mistřovice) 

► Silnice III/4742 (Havířov, Bludovice – Havířov, Životice) 

► Silnice III/4743 (Havířov, Životice – Albrechtice) 

► Silnice III/4744 (Horní Suchá – Havířov, Prostřední Suchá) 

► Silnice III/4745 (Havířov, průjezdná) 

► Silnice III/4746 (Havířov, průjezdná) 

► Silnice III/4748 (Horní Suchá – Stonava) 
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► Silnice III/4749 (Stanislavice – Stonava – Karviná, Darkov) 

► Silnice III/47210 (Orlová – Havířov, Prostřední Suchá) 

► Silnice III/47212 (Horní Suchá – Karviná, Darkov) 

 

Hustota silniční sítě a její rozložení na území ORP Havířov jsou relativně dobré, většina obcí 

leží na silnici I. nebo II. třídy. Častým problémem je však vedení některých silnic zastavěným 

územím obcí a technický stav některých silnic III. třídy a místních komunikací. 
 

Intenzita silniční dopravy 

Intenzita dopravy je hlavním měřítkem vytížení komunikace. Postupné zkvalitnění dopravní 

infrastruktury i doprovodných ploch je nezbytným předpokladem pro rozvoj cestovního 

ruchu, zvýšení atraktivity území a podmínek pro podnikatelskou sféru.  
 

Míru dopravního zatížení silniční sítě na území ORP Havířov dokládají výsledky  

z Celostátního sčítání dopravy v roce 2016. Celostátní sčítání dopravy 2016 probíhalo od 

května do října roku.  
 

Intenzity dopravy udává ukazatel RPDI - roční průměr denních intenzit, který zohledňuje 

variace hodnot intenzity v průběhu týdne (v pracovních dnech i o víkendech) v průběhu roku. 

Skutečné hodnoty v reálném čase jsou však v pracovních dnech výrazně vyšší než průměrné 

hodnoty, intenzita provozu se rovněž značně mění v průběhu dne.  
 

Nejvyšší intenzita dopravy v řešeném území je na sledovaném území dle Celostátního sčítání 

dopravy 2016 na silnici I/11 v úsecích Havířov – Šenov (RPDI je zde 25 223 vozidel za den) 

a v Havířově od křižovatky se silnicí II/475 po Bludovice (17 469 vozidel za den),  

a na silnici III/4746 v Havířově (18 313 vozidel za den). Jako problematické se jeví vedení 

některých silnic zastavěným územím obcí (I/11 obcemi Havířov a Těrlicko a II/475 obcemi 

Horní Suchá a Havířov). 
 

    Intenzita silniční dopravy na území SO ORP Havířov v roce 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Zdroj dat: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Sčítání dopravy 2016 



 

69 

  

 

2.10.2. Železniční síť 

Přes SO ORP Havířov je vedena celostátní železniční trať č. 321 Opava východ – Český 

Těšín, která je důležitou páteřní spojnicí mezi Opavou, Ostravou a Českým Těšínem. Jde  

o trať elektrifikovanou a v úseku Ostrava-Svinov – Český Těšín dvoukolejnou. V Chotěbuzi  

a Ostravě-Svinově se napojuje na tratě, které jsou součástí tranzitních železničních koridorů.  
 

Na trase trati je Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje z roku 

2008 a návazně na to i Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury města Havířov z roku 2009 

navrhováno vybudování nové železniční zastávky. Tato zastávka byla nakonec vybudovaná 

v roce 2017 a je situovaná v prostoru mimoúrovňového křížení trati se silnici III/4746 (ul. 

Dělnická). Na trati, mezi zastávkami Ostrava-Kunčice a Havířov je povolená maximální 

rychlost 100 km/h. V ostatních úsecích je maximální povolená rychlost 80 km/h. 
 

Délky železničních tratí v obcích SO ORP Havířov v roce 2020 

Obec Železnice (km) 

Albrechtice 11,8 

Havířov 23,7 

Horní Bludovice 0,0 

Horní Suchá 5,4 

Těrlicko 0,0 

Celkem za SO ORP 40,8 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 
  

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

roce 2020 

 
Zdroj dat: ÚAP MSK 2017 

 

Výše uvedený koncepční dokument se rovněž zabývá návrhem rozšíření systému 

„vlakotramvají“. Ve správním obvodu ORP Havířov se jedná o „vlakotramvaje“ v trasách 

Havířov – Petřvald – Hranečník a Havířov centrum – Havířov - Bludovice, které by sloužily 

pouze pro osobní provoz. Smyslem těchto záměrů je jednak využití stávajících pozemků 

a stávajícího tělesa vlečkových tratí OKD a dále zatraktivnění železniční dopravy pro 

obyvatele města Havířova. S odstupem času se však tento návrh jeví jako spíše 

nerealizovatelný a to z důvodu nákladnosti a složitosti.  
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Území je charakteristické vysokým počtem vleček, jejichž provozovatelem je většinou 

společnost Advanced World Transport a.s. 

 

Železniční zastávky a stanice 

Bezprostřední obsluha území je zajišťována prostřednictvím železničních zastávek nebo 

stanic. Pro hodnocení úrovně obsluhy území železniční dopravou je proto rozhodující jejich 

počet a rozložení v území.  Stanicemi a zastávkami v řešeném území umístěnými na této trati 

jsou Havířov, Havířov střed, Havířov-Suchá, Horní Suchá, Albrechtice u Českého Těšína.  

Z celkového počtu 5 obcí tedy disponují železniční zastávkou či stanicí 3 z nich.  

 

V roce 2019 započala rekonstrukce přednádražního prostoru vlakové stanice Havířov, 

přičemž byla vybudovaná také nová odjezdová hala. V hlavní hale, která pro tento účel 

sloužila doposud, probíhá také rekonstrukce s tím, že by měla v budoucnu sloužit jako 

sportoviště. 

2.10.3. Letecká doprava 

Na území ORP se nenachází letiště pro vnitrostátní ani mezinárodní přepravu. Nejbližší 

mezinárodní letiště je Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově. 

Celý SO ORP Havířov se však nachází v sektoru C ochranného pásma přehledových systémů 

(přehledového primárního radaru a přehledového sekundárního radaru přehledové části 

systému přesného přibližovacího radaru), což přináší omezení výstavby určitých staveb podle 

ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. 

 

Na správním území ORP Havířov byly stanoveny přistávací plochy pro nouzové využití na 

základě vyhodnocení činnosti složek Integrovaného záchranného systému při povodních, 

které v roce 2009 zasáhly část Moravskoslezského kraje. K umístění improvizované přistávací 

plochy pro vrtulníky Armády ČR byly navrženy 2 plochy, jedna na území statutárního města 

Havířov, jedna na území obce Těrlicko.  

V areálu Nemocnice s poliklinikou Havířov je umístěna plocha pracovního heliportu HEMS 

(provoz VFR – den/noc ). 

2.10.4. Vodní doprava 

Na řešeném území se nachází účelová vodní cesta – přehradní nádrž Těrlicko pro rekreační 

plavbu a vodní dopravu místního významu. Na této vodní ploše jsou provozovány rekreační  

a sportovní aktivity, četně lyžařského vodního vleku a vodního lyžování. 

2.10.5. Dopravní obslužnost území veřejnou dopravou 

Veřejná hromadná doprava vytváří v rámci města i celé aglomerace protiváhu dopravě 

individuální. K veřejné hromadné dopravě na území SO ORP Havířov slouží autobusová 

linková doprava, železnice a městská hromadná doprava. Zprovozněním dopravního 

terminálu Hranečník v Ostravě v únoru 2016 došlo k významným změnám v provozu 

příměstských linek ze směrů od/do Havířova. 

 

Dostupnost ORP Havířov veřejnou hromadnou dopravou v roce 2020 

Příměstské linky 

Linka č. Trasa 

365 Dolní Domaslavice - Žermanice - Lučina 

366 Lučina - Žermanice - Dolní Domaslavice 

367 Frýdek-Místek - Bruzovice - Žermanice – Havířov 
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Příměstské linky 

Linka č. Trasa 

368 Frýdek-Místek - Bruzovice - Havířov 

369 Frýdek-Místek - Sedliště - Šenov – Havířov 

407 Havířov - Ostravice - Bílá -Prostřední Bečva 

426 Havířov - Komorní Lhotka 

428 Havířov - Rožnov p. R. - Vsetín - Luhačovice 

440 Havířov, Šumbark-Šenov-Ostrava, Hranečník 

441 Havířov-Šenov-Ostrava, Hranečník-Ostrava, ÚAN 

442 Havířov-Ostrava, Hranečník 

443 Těrlicko-Havířov-Ostrava, ÚAN 

444 Havířov-Šenov-Ostrava, Kunčice 

445 Havířov-Ostrava, Poruba 

446 Havířov – Šenov 

451 Havířov – Orlová – Dětmarovice 

452 Havířov – Orlová 

453 Havířov – Orlová – Petřvald – Rychvald – Bohumín 

455 Havířov – Karviná 

456 Havířov – Orlová 

457 Havířov – Stonava 

461 Šenov – Havířov – Nošovice 

462 Havířov – Dolní Domaslavice – Třanovice 

463 Horní Suchá – Havířov – Nošovice 

466 Těrlicko – Albrechtice – Stonava 

514 Orlová – Havířov – Krásná 

515 Karviná – Havířov – Morávka 

533 Karviná – Havířov 

581 Karviná – Stonava – Albrechtice 

582 Karviná – Stonava – Albrechtice – Horní Suchá 

583 Karviná – Stonava – Havířov 

731 Český Těšín-Albrechtice-Stonava-Karviná 

732 Jablunkov-Třinec-Český Těšín-Těrlicko-Havířov 

733 Třinec-Český Těšín-Těrlicko 

735 Třinec-Český Těšín-Třanovice-Těrlicko-Havířov 

745 Komorní Lhotka-Hnojník-Třanovice-Těrlicko-Karviná 

Zdroj dat: ČSAD Havířov a.s. 
 

Dostupnost ORP Havířov linkami MHD v roce 2020 

Linky městské hromadné dopravy 

Linka č. Trasa 

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

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

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

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

405 Havířov,Podlesí,autobusové nádraží-Havířov,Šumbark,točna 2.etapa 

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

407 Havířov, Podlesí, autobusové nádraží - Havířov, Šumbark, Marie Pujmanové 

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

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

410 
Havířov,Šumbark,točna Lidická-Havířov,Podlesí,Těšínská-Havířov,Dolní Datyně,točna Josefa 
Kotase 

411 Havířov, Podlesí, aut. nádr.-Horní Bludovice, Adámek-Šenov, Lapačka 

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

413 Havířov, Šumbark, točna Petřvaldská - Horní Suchá, konečná 
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Linky městské hromadné dopravy 

Linka č. Trasa 

414 Šenov,ČSAD-Havířov,Dolní Datyně,točna Josefa Kotase 

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

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

417 
Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská-Havířov,Podlesí,autobusové nádraží-Těrlicko,obecní úřad-
Těrlicko,Hradiště,U Stonávky 

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

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

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

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

433 Havířov,Prostřední Suchá,Globus-Havířov,Město,žel.stanice. (Jízdné 5 Kč) 

434 Havířov,Prostřední Suchá,Globus-Havířov,Podlesí,aut.nádr. (Jízdné 5 Kč) 

Zdroj dat: ČSAD Havířov a.s. 
 

V rámci aktualizace ÚAP 2020 bylo zpracováno hodnocení dopravní obslužnosti území 

hromadnou dopravou. 
 

Dostupnost ORP Havířov veřejnou hromadnou dopravou v roce 2020 

Obce Počet zastávek MHD Počet linek MHD 

Albrechtice 6 1 

Havířov 94 23 

Horní Bludovice 12 1 

Horní Suchá 8 1 

Těrlicko 16 2 

Celkem za SO ORP 136 23 

Petřvald 10 1 

Stonava 1 1 

Šenov 16 1 

Zdroj dat: IDOS.cz. 
 

 
Zdroj dat: ČSAD Havířov a.s. 
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Jak uvádí výše uvedené tabulky vycházející z platných jízdních řádů, je počet spojů hromadné 

dopravy do ORP Havířov z jednotlivých obcí poměrně vysoký, což je mj. zapříčiněno 

prostorovou blízkostí obcí a vysokou hustotou osídlení (tj. dobré podmínky pro provozování 

veřejné hromadné dopravy a poměrně vysoká poptávka po ní). Nejvyšší počet spojů do města 

Havířov má obec Horní Suchá, naopak nejméně obec Horní Bludovice, cestující pak ale 

většinou mají možnost cesty do centra prostřednictvím MHD. Dostupnost městkou 

hromadnou dopravou ve správním obvodu je na dobré úrovni. 
 

Taktéž časová dostupnost města Havířov hromadnou dopravou je z důvodu prostorové 

blízkosti obcí poměrně dobrá. Průměrné doby trvání cesty hromadnou dopravou do města 

Havířov dle obcí v daných časových intervalech jsou uvedeny v následující tabulce 

 

Změny jízdních řádů zaznamenaly v porovnání s rokem 2016 minimálních změn. Jedná se 

především o změny v jízdních řádech MHD, kde vzniklo několik nových autobusových 

zastávek a také byly změněny trasy některých z autobusových linek. 

 

V souvislosti s MHD se ovšem vyskytuje dlouhodobý problém způsoben stárnutím 

obyvatelstva. Velký podíl přepravovaných osob tvoří osoby v postproduktivním věku, které 

mívají tento druh dopravy za zvýhodněnou cenu, nebo zdarma. Tato situace tak razantně 

ovlivňuje hospodářskou situaci společnosti ČSAD Havířov a.s. 

2.10.6. Statická doprava 

Nároky na parkování osobních automobilů návštěvníků občanské vybavenosti jsou dány 

především typem vybavenosti a dostupností území hromadnou dopravou osob. V současné 

době se ve správním obvodu ORP Havířov nachází přibližně 5 700 stání pro osobní 

automobily a jejich počet lze označit jako dostatečný. Zároveň je však nutno konstatovat, že  

u objektů vyšší občanské vybavenosti (úřady apod.) mohou být parkovací kapacity 

krátkodobě překračovány. Přesný počet parkovacích stání tak nelze přesněji určit, neboť 

k parkování se mimo samostatně vyčleněná parkoviště využívají pro parkování i blízká stání 

odstavná u bytových domů, která se během dne uvolní. 

Odstavování a garážování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá na 

vlastních pozemcích. Pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů se ve správním 

obvodu ORP Havířov nachází přibližně 14 000 odstavných stání na terénu, vestavěných 

garážích v bytových domech a hromadných garáží event. garážových objektů. Vzhledem 

k rozvoji automobilizace lze však tento počet považovat za nedostatečný. 
 

Nároky na parkování osobních automobilů u objektů občanské vybavenosti a obyvatel 

obytných domů by měly vyhovovat pro stupeň automobilizace 1 : 2,5 - v menších obcích ve 

správním obvodu ORP Havířov (Horní Bludovice, Albrechtice a Horní Suchá) je uvažováno  

i se stupněm automobilizace 1:3,5. Bilance, opírající se o přesnější ukazatele, je však možná 

až v podrobnějších stupních dokumentace. Lze tak konstatovat, že výstavba nových objektů 

občanské vybavenosti je podmíněna mimo jiné i zajištěním dostatečného počtu parkovacích 

stání. V rámci územních plánů jsou tak řešeny především plošně a kapacitně náročnější 

parkovací plochy. 
 

Celkem lze konstatovat, že vzhledem k počtu bytů v bytových domech ve správním obvodu 

ORP Havířov (cca 31600 bytů), stupni automobilizace 1 : 2,5 a v zásadě 1 bytová jednotka = 

potřeba 1 odstavné stání je po započítání všech navrhovaných kapacit deficit odstavných stání 

v rozsahu cca 6000 míst. Tento deficit může být naplněn např. zvýšením kapacity stávajících 

parkovacích ploch, event. výstavbou parkovacích garáží pod stávajícími plochami. 
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2.10.7. Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické trasy, běžkařské 
trasy, sjezdovky 

Tato kapitola je podrobněji popsána v textové části D. Databáze územně analytických 

podkladů 

 

Číslo jevu Název jevu 

A106 Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky 

 
ORP Havířov, které se rozkládá v nadmořské výšce od 240 do 422 m n. m., nemá obecně 

příznivé podmínky pro cyklistickou dopravu. Příznivý podélný profil mají pouze základní 

cyklistické trasy z Havířova podél Lučiny a dále směrem na Horní Bludovice, Těrlicko  

a Albrechtice a se sílící vazbou na Frýdecko-Místecko. Z centrální oblasti města na západ, 

sever a severovýchod vybíhá pouze silně industrializované území. Přes relativně nepříznivé 

podmínky je cyklistická doprava díky nízkým prostorovým nárokům a velké šetrnosti vůči 

životnímu prostředí výhledově dalším silným prvkem mobility ve městě. Nejvyšší uplatnění 

kola je vedle rekreačních jízd pravděpodobné především u cest do zaměstnání kratších než 10 

km. V současné době se oproti roku 2010 zvýšilo procento osob využívající při pravidelné 

cestě do práce/školy jízdní kolo. Podporuje to také fakt, že v Havířově vznikl projekt 

sdílených kol Nextbike. Dalším významným chystaným plánem je vytvoření sítě cyklostezek 

s napojením na Karvinou a Orlovou v rámci projektu POHO 2030. Tento projekt se zabývá 

transformací pohornické krajiny Karvinska na oblast plnou volnočasových aktivit, kulturního 

a sportovního vyžití, ale také zde budou nejrůznější naučné stezky, dětská hřiště apod. Celá 

tato oblast by měla být propojená hlavní energostezskou, síti turistických tras a sítí cyklotras. 

 

Správním obvodem ORP Havířov jsou vedeny dálková cyklotrasa č. 56 (Bohumín – 

Bukovec) a lokální cyklotrasy: 

► č. 6064 (Havířov – Šimška – Horní Datyně – Vratimov),  

► č. 6065 (Paskov – Sedliště – Horní Bludovice),  

► č. 6090 (Český Těšín – Dolní Domaslavice),  

► č. 6097 (Dolní Marklovice – Albrechtice),  

► č. 6098 (Pacalůvka – Havířov – Šumbark),  

► č. 6099 (Žermanice – Horní Bludovice),  

► č. 6100 (Dolní Těrlicko – Albrechtice, U trati),  

► č. 6174 (Záguří – Soběšovice – Nošovice – Vyšní Lhoty, Oblesky) a cyklotrasa  

B (Bohumín – Rychvald – Petřvald – Havířov). 

 

Rozvoj sítě cyklistických stezek a cyklotras ve správním obvodu ORP Havířov je navrženo 

především ve správním území města Havířova. Stávající cyklotrasy a cyklostezky budou 

doplněny návrhy především dle Generelu cyklistické dopravy města Havířova. Tyto trasy 

však byly v rámci ÚP města Havířova posouzeny z hlediska kolizí s dopravními záměry 

a některé úseky byly následně přeloženy, případně zrušeny. Trasy, které jsou vedeny, mimo 

stávající komunikace, jsou navrženy jako především stezky pro společný provoz chodců 

a cyklistů, trasy vedené po stávajících komunikacích je v rámci zpracované územně plánovací 

dokumentace navrženo vybavit alespoň samostatnými pásy event. pruhy pro cyklisty. 

2.10.8. Zásobování vodou 

SO ORP Havířov patří do jednoho z nejlépe vybavených regionů vodovodem v rámci ČR. 

Všechny obce mají veřejný vodovod s vysokým podílem napojení domácností - Albrechtice 
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(100 %), Havířov (99 %), Horní Bludovice (90 %), Horní Suchá (99 %) a Těrlicko (75 %). 

Některé okrajové lokality jsou z důvodů velké odlehlosti od soustředěné zástavby zásobovány 

vodou ze soukromých studní. Hlavním dodavatelem pitné vody do domácností je SmVaK  

Ostrava. 

Problémy se zásobováním vodou uvádí město Havířov, kde jsou nevyhovující tlakové poměry 

ve vodovodní síti. Kvalita vody je v celém správním obvodě velmi dobrá a vyhovuje 

požadavkům na pitnou vodu. 

 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje, jako základní koncepční 

dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl schválen v září 2004, je základním 

materiálem pro plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat podmínky 

pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. 

 

Délka vodovodů (bez vodovodu provozní vody) v SO ORP Havířov v roce 2020 

Obec Délka [km] 

Albrechtice 40,9 

Havířov 198,0 

Horní Bludovice 52,7 

Horní Suchá 43,1 

Těrlicko 52,2 

Celkem za SO ORP 386,9 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

 

Pitná voda 
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z vodovodní sítě napojenou na nadregionální 

vodárenskou soustavu – Ostravský oblastní vodovod (OOV). Vodovodní síť na pravém břehu 

vodní nádrže Těrlicko je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Český Těšín – 

Těrlicko. Hlavní zásobovací a rozváděcí síť není v plánu dále rozšiřovat, pouze do nově 

zastavěných oblastí. 

 

Vodojemy situované v řešeném území mají určující význam pro tlak vody ve vodovodní síti 

a zajištění akumulace pro odběry v denních špičkách. Centrální vodojemy na Kružberské 

větvi OOV jsou mimo řešené území v Doubravě, centrální vodojemy na Beskydské větvi 

OOV jsou v Horních Bludovicích a Životicích. Akumulace pro Havířov ve výši 42 450 m
3 

dobře zabezpečí plynulou dodávku vody. 

 
Užitková voda 
ČS Těrlicko se nachází pod hrází Těrlické přehrady  (v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína) 

a je v majetku OKD, a.s. Z ČS jsou situovány dva výtlaky. 

 

Pro průmyslové podniky, včetně areálů bývalých dolů, jsou nejvýznamnějšími zdroji pro 

tento účel vybudované vodní nádrže (VN) Těrlicko a Žermanice (mimo řešené území) a větší 

vodní toky. Jednotlivé podniky jsou často zásobeny z více zdrojů, dá se předpokládat, že je 

k technologickým účelům užívána i vlastní voda odpadní. 

 

Další řady provozní vody prochází katastrálním územím obcí Horní Bludovice, Prostřední 

Bludovice, Bludovice a Havířov-město.  Jedná se o tzv. Žermanický přivaděč DN 2x800 pro 

Liberty Ostrava, a.s. 
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Dostupnost vodovodního řádu a kanalizační stoky v obci Albrechtice 

Dostupnost vodovodního řádu v obci Havířov 
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Dostupnost vodovodního řádu a kanalizační stoky v obci Horní Bludovice 

Dostupnost vodovodního řádu a kanalizační stoky v obci Horní Suchá 
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2.10.9. Odvádění a zneškodňování odpadních vod 

Kanalizační síť 
Přes členitost terénu převládá v ORP Havířov kanalizace gravitační.  Stoková síť je historicky 

složena z různých systémů odvodnění vod a z tohoto důvodu je problematika odkanalizování 

a čištění odpadních vod složitější. Odpadní vody v centrálních částech obcí jsou odváděny do 

kanalizační sítě (dále do ČOV), popř. zachycovány v bezodtokových jímkách (žumpách  

a septicích). Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků, popř. 

jednotnou kanalizační sítí. 

 

Délka kanalizační sítě (bez dešťové kanalizace) v SO ORP Havířov v roce 2020 

Obec Délka [km] 

Albrechtice 31,4 

Havířov 215,6 

Horní Bludovice 11,0 

Horní Suchá 51,9 

Těrlicko 29,9 

Celkem za SO ORP 339,8 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

Dostupnost vodovodního řádu a kanalizační stoky v obci Těrlicko 
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Správní obvod ORP Havířov patří mezi oblasti, v nichž je likvidace komunálních odpadních 

vod zajištěna na dobré úrovni. Všechny obce jsou alespoň částečně napojeny na kanalizační 

síť. Po masivní výstavbě kanalizace v Havířově, která proběhla v roce 2013, jsou postupně 

doplněny další trasy kanalizací, především v okrajových částech města. 

 

Ostatní obce ORP jsou vybaveny kanalizací s menším podílem napojení především v centrální 

části všech obcí, okrajové části kanalizaci nemají (především v obcích Horní Bludovice  

a Těrlicko). V obci Horní Suchá, kde je na kanalizační síť napojeno asi 50 % obyvatel, je 

kanalizace vlivem důlních otřesů v nevyhovujícím stavu. 

 

Počítá se s výstavou nové kanalizační sítě pro nově vymezené zastavitelné plochy v obci 

Albrechtice. Obdobná situace je i v obci Horní Bludovice a v okrajových městských částech 

města Havířova. Vše ovšem záleží na výši dotací vynaložených na rozvoj kanalizační sítí. 

 

V obrázku níže je vyobrazena dostupnost kanalizační sítě města Havířova. Dostupnosti 

kanalizačních sítí ostatních obcí jsou znázorněny v předchozí kapitole společně s dostupností 

vodovodního řádu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostupnost kanalizační stoky v obci Havířov 
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2.10.10. Zásobování plynem 

Celé území správního obvodu je plošně plynofikováno. Většinu domácností májí napojeno ve 

městě Havířov (95 %) a v obcích Albrechtice, Horní Bludovice (90 %), Těrlicko (80 %). 

Nejméně obyvatel napojených na plyn je v obci Horní Suchá (50 %).  

 

Délka rozvodů plynu v SO ORP Havířov v roce 2020 

Obec Délka [km] 

Albrechtice 40,5 

Havířov 214,5 

Horní Bludovice 27,0 (28,2) 

Horní Suchá 51,4 

Těrlicko 47,6 

Celkem za SO ORP 381,0 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

 

VVTL plynovody a plynové sondy 

Do jižní části území Těrlicka zasahuje soustava VVTL plynovodů podzemního zásobníku 

plynu (PZP) Třanovice. Jedná se o sběrné plynovody v profilu DN 150 od provozní sondy ŽU 

120 a pozorovací sondy NP 353.  

VTL plynovody a RS 

SO ORP Havířov prochází páteřní vysokotlaký plynovod DN 500, PN 40 Staříč – Suchá 

(612 041), který pokračuje v dimenzi DN 500, PN 25 jako plynovod Suchá – Albrechtice 

(623 005). 

 

Plynovod DN 500 Suchá - Albrechtice  je ve východní části Albrechtic propojen s dalším 

páteřním plynovodem DN 500, PN 40 Stonava – Žukov (622 001), na který navazuje 

plynovod DN 300, PN 40 Stonava - Dětmarovice. 

 

Na páteřním plynovodu Staříč – Suchá je v k.ú. Dolní Suchá vysazena odbočka plynovodu 

DN 300, PN 40 Suchá – Dolní Lutyně (622 041), která je propojena s výše uvedeným 

plynovodem.  

 

Degazační plynovodní síť Green Gas, DPB Paskov a.s.  

Tento středotlaký systém plynovodů degazačního plynu je používán pro spojení mezi provozy 

v revíru OKD, včetně propojení s důlními provozy v Polsku a umožňuje dodávku plynu 

odběratelům mimo OKD, a.s. Spolu s degazačním plynovodem v trase Darkov – Liberty 

Ostrava, a.s. (Nová huť) je uložen dusíkovod. U zemního plynu z důlní degazace se vzhledem 

k propojení většiny důlních podniků s Liberty Ostrava, a.s. předpokládá jeho efektivnější 

využití. Výše dodávek degazačního je závislá na těžbě uhlí, s postupným útlumem těžby uhlí 

v karvinském regionu dochází ke snižování produkce degazačního plynu. 

2.10.11. Zásobování teplem 

Ve správním obvodě je zásobování teplem zajišťováno horkovodní soustavou centrálního 

zásobování teplem (SCZT). Primárním výrobcem a distributorem tepla pro soustavu CZT 

Havířov je Veolia Energie ČR a.s. Dodávka tepla do soustavy CZT města Havířov je od r. 

1999 zajištěna z teplárenských zdrojů této společnosti - Teplárny Karviná (TKV) a Teplárny 

ČSA (TČA) situovaných mimo správní území ORP Havířov. Tepelné zdroje jsou vzájemně 
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propojeny horkovodem 2 x DN 600. Mimo topnou sezónu jsou oba zdroje hydraulicky 

propojeny a teplo je dodáváno pouze z jednoho zdroje do Karviné i Havířova. V případě 

výpadku jednoho z těchto zdrojů je možno z druhého zdroje dodávat teplo současně do obou 

měst, díky jejich vzájemné zastupitelnosti při havarijních stavech. Sekundární síť rozvodu 

tepla na území města Havířova z velké části provozuje Havířovská teplárenská společnost a.s. 

 

Současný stav kapacity a bezpečnosti dodávek je plně vyhovující, proto nejsou v ZÚR 

Moravskoslezského kraje definovány žádné záměry na výstavbu nových teplovodů 

a horkovodů na území správního obvodu. Počítá se však s rozšiřováním horkovodní tepelné 

soustavy pro nové byty na sídlišti v Havířově-Šumbarku a soustavy centrálního zásobování 

v navrženém městském centru. V ostatních obcích s převažující rodinnou výstavbou je 

využíváno zemního plynu v lokálních tepelných zdrojích. 

2.10.12. Zásobování elektrickou energií a kapacita přenosové sítě 

Na území správního obvodu se nevyskytuje žádný významnější zdroj elektrické energie, proto 

je nutné zajišťovat elektrickou energii prostřednictvím distribučních sítí VVN a VN. Dodávky 

energií jsou bezproblémové. Až 90 % elektrické energie je přenášeno nadzemním vedením, 

ve městě Havířov je značná část vedena v podzemí.  

 

Délka rozvodů elektřiny v SO ORP Havířov v roce 2020 

Obec Délka [km] 

Albrechtice 63,4 

Havířov 164,6 

Horní Bludovice 18,2 

Horní Suchá 47,4 

Těrlicko 44,0 

Celkem za SO ORP 337,5 

Zdroj dat: Datový model, ÚAP 2020 

 

Nadřazená přenosová soustava - nadřazená přenosová soustava zajišťuje přenos el. výkonu 

do míst s jeho trvalým deficitem, s vazbou na Polskou republiku. V území ORP Havířov je 

zastoupena dvojitým vedením 400 kV a dvojitým vedením 220 kV: 

 

 400 kV - ZVN 443Albrechtice – Wielopole (Polsko) 

 400 kV - ZVN 444 Nošovice – Wielopole   

 220 kV - VVN 245 – 246 Lískovec – Kopanina, Bujakow  (Polsko) 

 

Distribuční síť 110 kV je ve SO ORP Havířov díky přítomnosti nadřazené rozvodny 

400 /110/22 kV Albrechtice značně zahuštěna.  Všechna vedení provedena jako dvojitá 

s vodiči 3x150 - 3x2x670 AlFe.  

 

Přehled vedení VVN 110 kV – ČEZ Distribuce a.s. v území ORP Havířov: 

 VVN 601 – 602 Albrechtice – Ropice (6 x 210 Alfe) 

 VVN 611 – 612 Albrechtice – Lískovec (6 x 185 Alfe) 

 VVN 623 – 624 Albrechtice – Teplárna Karviná (6 x 150 AlFe) 

 VVN 625 – 626 Albrechtice – Teplárna Karviná (6 x 150 AlFe) 

 VVN 627 – 628 Albrechtice – Důl  9. květen (6 x 185 AlFe) 
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 VVN 645 – 643 Albrechtice – Kunčice (6 x 240 AlFe) 

 VVN 667 – 668 Albrechtice – Havířov (6 x 185 AlFe) 

 VVN 671 –674 (673) Albrechtice – Doubrava (6 x 240 AlFe)  

 VVN 693 – 696 Dětmarovice – Doubrava – Albrechtice (6 x 2 x 670 AlFe) 

 

Na území se nacházejí 3 plynové kogenerační jednotky (palivem je degazační plyn) - výrobny 

elektrické energie a jedna malá vodní elektrárna (1 turbína) na vodním díle Těrlicko 

s výkonem 35 kW. 

 

Důležitým zařízením je transformační stanice 400/110/22 kV Albrechtice, která zajišťuje 

rozvod elektrické sítě na území celého správního obvodu i širokého okolí. Hlavním 

provozovatelem je společnost ČEPS, a.s. 

 

Na ORP Havířov je Energetickým regulačním úřadem povoleno 49 zařízení, které využívají 

jako zdroje slunečního záření – fotovoltaické elektrárny. 

 

Produktovody 
Katastrálním územím obcí Horní Suchá a Prostřední Suchá prochází produktovod, jehož 

provozovatelem je BENZINA, s.r.o. Celková ověřená délka produktovodu je 2,35 km a v jeho 

okolí je vymezeno ochranné pásmo ve vzdálenosti 300 m po obou stranách potrubí.  

S ohledem na liniový charakter produktovodu je vedením trasy ovlivněno rozsáhlé území, 

sestávající od průmyslových ploch až po aktivně obydlené a zemědělsky využívané plochy, 

včetně vodotečí. 

 

Na území ORP Havířov se nachází část trasy starých potrubních řádů koksárenského plynu  

v provozních oblastech Karviná a Ostrava. Tyto bývalé produktovody procházejí územím 

významných sídelních útvarů Ostrava, Karviná, Bohumín, Rychvald, Orlová a Havířov. 

 

Kondenzát koksárenského plynu obsahuje zejména naftalen (přes 95 %) a vyplňuje až 60 % 

vnitřního průřezu potrubí. Trasa potrubí prochází v k.ú. Prostřední Suchá a k.ú. Dolní Suchá 

nejen zastavěným územím, ale i vymezenými zastavitelnými plochami, které patří 

k významným rozvojovým plochám na území těchto katastrálních území.  
 

Rozvoj technické infrastruktury 
Dle ZÚR Moravskoslezského kraje byly vymezeny tyto plochy a koridory pro záměry veřejné 

infrastruktury v oblasti plynoenergetiky zasahující na území SO ORP Havířov: 

► (PZP Třanovice-) hranice okresu Karviná – Karviná Doly (VTL), výstavba plynovodu 

DN 500 pro oblast Karviná-Doly s dotčenými obcemi Albrechtice a Horní Suchá. 

► Albrechtice – Český Těšín (Žukov) – obnova VTL plynovodu DN 500 s dílčími 

přeložkami mimo zastavěné území s dotčenou obcí Albrechtice. 

► Havířov (Suchá) – Albrechtice – obnova VTL plynovodu DN 500 s přeložkami mimo 

zastavěné území, včetně jižního obchvatu Albrechtic s dotčenými obcemi Horní 

Suchá, Albrechtice a městem Havířov. 

V rámci ZÚR Moravskoslezského kraje byly také vymezeny plochy a koridory pro záměry 

elektroenergetiky nadmístního významu týkající se území SO ORP Havířov. Jde  

o následující: 

► Vedeni EZS – TR Albrechtice (VVN), vedeni 1x110 kV pro vyvedení výkonu z EZS, 

včetně rozvodny 110 kV s dotčenou obcí Albrechtice 

► TS 110/22 kV Karviná - Doly včetně přívodního vedení VVN 110kV z TS 

Albrechtice 
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2.10.13. Spoje (pokrytí území signály) 

Elektronické komunikační zařízení 
Podzemní vedení komunikační sítě má mnoho vlastníků a pokrývá v současnosti převážnou 

část území ORP Havířov, tak jak bylo cílem jednotlivých provozovatelů. Kapacitně pevná  

i mobilní síť pokrývá současné požadavky na elektronické komunikační služby obyvatelstva  

a podnikatelské sféry, s dostatečnou rezervou i pro výhledové období. V území ORP Havířov 

je zajištěna také dostupnost mobilních sítí všech operátorů. 
 

Na území SO ORP se nachází 5 radioreléových bodů, které spravuje společnost České 

radiokomunikace a.s. Dále územím ORP Havířov prochází komunikační vedení UPC Česká 

republika, v k.ú. Šumbark, Havířov-město a Bludovice je společností PODA a.s. provozována 

a postupně rozšiřována veřejná metropolitní síť. 

 

SO ORP Havířov jsou vedeny dálkové optické kabely přenosové sítě České telekomunikační 

infrastruktury, napojující jednotlivé digitální ústředny (RSU) na hostitelskou ústřednu 

Havířov, která je propojena na tranzitní ústřednu v Ostravě.  

 

Připojení k internetu 
Počítač a připojení k internetu má v SO ORP Havířov více než polovina bytů. Z celkového 

počtu 36 668 bytů, jich bylo k roku 2011, vybavených samostatným počítačem 58,8 %, 

nejvíce v obcích Albrechtice (64,6 %) a Těrlicko (64,3 %), nejméně ve městě Havířov (58,1 

%). Počítač napojený na internet má o 3,6 % méně bytů, nejvíce jich je opět v obcích 

Albrechtice a Těrlicko s více než 61 % z celkového počtu bytů, nejméně v obci Horní Suchá, 

následované městem Havířov, kde je na internet napojeno necelých 55 % bytů. 
 

Vybavenost obcí v SO ORP Havířov počítači a připojením k internetu 

Obec 
Obydlené byty 

celkem 

Z toho (%) 

Vybavené počítačem Vybavené počítačem s internetem 

Albrechtice 1368 64,6 61,3 

Havířov 31 638 58,1 54,5 

Horní Bludovice 683 68,4 64,9 

Horní Suchá 1543 58,3 54,4 

Těrlicko 1436 64,3 61,0 

SO ORP Havířov 36 668 58,8 55,2 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB2011 

 

Údaje vyplývající ze SLDB 2011 nepodávají v oblasti připojení k internetu zcela odpovídající 

informace, je nutné je adekvátně interpretovat. V SO ORP Havířov jsou nabízeny služby 

velkého množství telekomunikačních poskytovatelů (např. O2, T-Mobile, UPC, apod.)  

a připojení k internetu již není podmíněno pouze pevným připojením prostřednictvím kabelu, 

ale jsou neustále rozšiřovány bezdrátové sítě. V souvislosti s těmito fakty, bude v současné 

době procento domácností připojených k internetu vyšší, než můžeme vidět ve výše uvedené 

tabulce.  
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2.11. Ekonomické a hospodářské podmínky 

2.11.1. Ekonomická funkce bydlení 

Daňová výtěžnost obcí je dána pravidly rozpočtového určení daní a představuje výši 

daňových příjmů obce vyjádřenou na obyvatele. Rozhodující úlohu v daňových příjmech obcí 

hrají daně z příjmů právnických osob, daně z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty  

a daň z nemovitosti.  
 

Daňová výtěžnost na obyvatele se v SO ORP Havířov neustále zvyšuje. V roce 2010 byla 

11 000 Kč a do roku 2018 se zvýšila na 16 000 Kč. Obcí s největší daňovou výtěžností na 

obyvatele ve správním obvodu je Horní Suchá, a to 22 700 Kč v roce 2018. Obec Těrlicko  

a Albrechtice zaznamenaly od roku 2010 do roku 2018 téměř dvounásobné navýšení daňové 

výtěžnosti na obyvatele, a díky tomu se přibližují průměru celého ORP. Vysoký nárůst 

zaznamenaly také Horní Bludovice a Havířov. 
 

Daňová výtěžnost v obcích SO ORP Havířov (v tis. Kč) 

Obec 
Daňová výtěžnost (v tis. Kč) 

2010 2011 2013 2014 2015 

Albrechtice 30 572,20 29 187,10 37 463,98 39 585,00 41 227,00 

Havířov 902 627,80 893 816,90 901 188,86 920 776,00 928 803,00 

Horní Bludovice 15 476,00 15 890,80 19 956,71 21 886,00 23 839,00 

Horní Suchá 89 124,40 90 822,70 89 118,46 87 031,00 86 730,00 

Těrlicko 32 744,90 33 000,00 44 779,18 46 679,00 48 529,00 

SO ORP Havířov 1 070 545,20 1 062 717,50 1 092 507,19 1 115 957,00 1 129 128,00 

 

Obec 
Daňová výtěžnost (v tis. Kč) 

2016 2017 2018 

Albrechtice 43 655 48 352 54 073 

Havířov 999 818 1 077 648 1 152 771 

Horní Bludovice 24 966 27 728 30 837 

Horní Suchá 91 536 96 110 101 135 

Těrlicko 52 979 58 630 64 782 

SO ORP Havířov 1 212 954 1 308 468 1 403 598 

Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor 2018 - http://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

Daňová výtěžnost na obyvatele v obcích SO ORP Havířov (v tis. Kč) 

Obec 
Daňová výtěžnost (v tis. Kč) 

2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Albrechtice 7,7 7,7 9,5 10,1 10,4 11 12,4 14,0 

Havířov 10,9 11,7 11,5 12,3 12,5 13 14,7 15,9 

Horní Bludovice 7,7 7,8 9,5 9,6 10,3 11 11,8 12,9 

Horní Suchá 19,6 21,0 19,8 19,2 19,1 20 21,2 22,7 

Těrlicko 7,7 7,8 10,5 10,8 11,1 12 13,3 14,5 

SO ORP Havířov 11 11,3 12,2 12,4 12,7 13,4 14,8 16,0 

Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor 2018 - http://monitor.statnipokladna.cz/ 

http://monitor.statnipokladna.cz/
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Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor 2018 - http://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

MONITOR je informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup 

k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. 

 

Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech obce Albrechtice 

 
Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor - http://monitor.statnipokladna.cz/ 
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Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech obce Havířov

 
Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor - http://monitor.statnipokladna.cz/ 
 

 

Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech obce Horní Bludovice

 
Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor  - http://monitor.statnipokladna.cz/ 
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Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech obce Horní Suchá

 
Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor - http://monitor.statnipokladna.cz/ 
 

 

 

Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech obce Těrlicko

 
Zdroj dat: MF ČR Monitor; Územní monitor - http://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

 

 

http://monitor.statnipokladna.cz/
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2.11.2. Struktura ekonomických subjektů 

Počet obsazených pracovních míst zcela zásadně ovlivňuje pozici správní oblastí v rámci 

kraje.  

 

Od roku 2009 do roku 2019 zaniklo v ORP Havířov přes tisíc ekonomických subjektů. 

V následující tabulce si můžeme všimnout výrazného poklesu ve většině z kategorií počtu 

zaměstnanců.  
 

Ekonomické subjekty podle počtu zaměstnanců v SO ORP Havířov 

Počty zaměstnanců 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celkem 15 816 15 901 15 786 14 770 14 763 14 589 14 562 14 672 14 760 14 834 14 561 

neuvedeno 10 124 10 003 9 872 9 054 9 370 9 163 9 159 9 240 9 280 9 210 8 836 

bez zaměstnanců 4 248 4 462 4 540 4 365 4 130 4 182 4 167 4 180 4 236 4 400 4 472 

1 - 5 1 034 1 059 1 021 1 022 941 926 923 952 937 914 944 

6 - 9 141 140 110 103 107 106 103 91 94 101 94 

10 - 19 128 98 110 100 100 97 94 91 90 89 95 

20 - 24 25 23 21 22 16 19 16 20 22 17 15 

25 - 49 52 57 54 47 46 44 48 48 46 53 53 

50 - 99 42 34 36 30 29 29 30 31 36 32 34 

100 - 199 13 15 13 17 14 14 13 10 10 10 10 

200 - 249 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

250 - 499 5 5 5 6 5 5 5 4 4 4 4 

500 - 999 1 2 1 - 2 3 2 2 2 1 1 

1000 - 1499 1 1 2 2 1 . . . . 1 1 

1500 - 1999 - - - - - . 1 1 . . 1 

2000 - 2499 - - - - - . . . 1 1 . 

Zdroj dat: ČSÚ 
 

Míra podnikatelské aktivity je definována jako podíl počtu podnikatelských subjektů 

(fyzických osob) k počtu trvale bydlících obyvatel. Tato míra může být jedním z indikátorů 

úspěšnosti podpory drobného podnikání. Na druhou stranu její zvýšení lze pokládat  

za přirozenou reakci v případě poklesu počtu pracovních míst a zaměstnanosti. Po ztrátě 

zaměstnání se jeví začátek podnikání jako jedna z možností, jak si tuto situaci vyřešit.  

 

Míra podnikatelské aktivity ve SO ORP Havířov byla v roce 2019 třetí nejnižší v kraji 

(143,9 ‰). Podnikatelská aktivita je ve správním obvodu Havířov podprůměrná ve všech 

sledovaných letech. Zajímavostí je, že ačkoliv se v ORP Havířově snížil počet ekonomických 

subjektů, podnikatelská aktivita roste. Je to z důvodu, že v ORP Havířov rychleji ubývají 

obyvatele než ekonomické subjekty. V porovnání se sousedními správními obvody je SO 

ORP Havířov spíše průměrným. Hodnoty míry podnikatelské aktivity lze vidět v tabulce níže. 

 

Míra podnikatelské aktivity v SO ORP Havířov a sousedních obvodech. [‰] 

SO ORP 
Míra podnikatelské aktivity [‰] 

2004 2007 2011 2013 2019 

Český Těšín 156,0 149,5 157,2 144,4 158,9 

Frýdek-Místek 160,1 162,6 176,3 173,8 175,4 
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SO ORP 
Míra podnikatelské aktivity [‰] 

2004 2007 2011 2013 2019 

Havířov 138,3 139,2 151,7 137,9 143,1 

Karviná 114,9 116,1 121,5 112,5 121,1 

Orlová 111,4 114,6 130,7 124,4 128,4 

Ostrava 166,9 167,4 173,3 170,9 170,1 

Moravskoslezský kraj 153,4 156,1 165,6 161,8 165,6 

Zdroj dat: ČSÚ; Registr ekonomických subjektů; Veřejná databáze data aktuální k 1. 1. daného roku 

 

Krom Ostravy se od roku 2013 ve všech sledovaných SO ORP zvedla míra podnikatelské 

aktivity.  

 

V rámci analyzování struktury ekonomických subjektů v rámci ORP Havířov je nutné 

zdůraznit především významnou vazbu Havířova na Ostravu a Karvinou, které zajišťují velký 

podíl zaměstnanosti obyvatel na svém území. Bohužel dříve nosná odvětví těžkého průmyslu 

(těžba uhlí, hutnictví, strojírenství, koksochemie) vykazují stále tendence útlumu se 

sociálními dopady, které silně ovlivňují ORP Havířov. Dopady útlumu a restrukturalizace 

velkého průmyslu jsou největší hrozbou, které v současné době ovlivňují toto téma. 

 

Saldo dojížďky (vyjížďky) do zaměstnání v obcích ORP Havířov a nejbližším okolí 

 
Zdroj dat: ÚAP MSK 2017 

 

2.11.3. Trh práce (nabídka, poptávka) 

V roce 2012 byla změněna metodika MPSV ČR pro výpočet ukazatele nezaměstnanosti. 

Nový ukazatel s názvem podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů 

o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Od ledna 2013 nahradil 

do té doby zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřovala všechny 

dosažitelné uchazeče o zaměstnání k ekonomicky aktivním osobám. 
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Míra nezaměstnanosti se v okrese Karviná od roku 2011 do roku 2014 zvýšila o 2,57 %. 

V případě správního obvodu Havířov byla tato změna výraznější, činila 2,74 %.  

 

Podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná  k 1.1.2015 

 
Zdroj dat: MPSV, statistika 2015 

 

Podíl nezaměstnaných v okrese Karviná [%] k 1.1.2015 vč. meziročního rozdílu 

2013/2014 

 
Zdroj dat: MPSV, statistika 2015 
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Podíl nezaměstnaných žen v okrese Karviná vzestupnou tendenci, ale ze srovnání hodnot za 

celé sledované období vyplývá, že došlo k poklesu, v ORP Havířov je méně nezaměstnaných 

žen než mužů. 
 

Podíl nezaměstnaných s rozdělením na muže a ženy v okrese Karviná [%] k 1.1.2015 

Zdroj dat: MPSV, statistika 2015 

 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce – dosažitelné ženy 

– nová metodika od roku 2013 

Obec 
Počet uchazečů o zaměstnání – dosažitelné ženy 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Albrechtice 132 97 79 53 55 57 

Havířov 3 090 2 833 2 501 1 997 1 672 1 593 

Horní Bludovice 72 59 44 38 33 28 

Horní Suchá 170 161 138 109 116 107 

Těrlicko 100 100 86 59 54 43 

SO ORP Havířov 3 564 3 250 2 848 2 256 1 930 1 828 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce - dosažitelní muži  

– nová metodika od roku 2013 

Obec 
Počet uchazečů o zaměstnání – dosažitelní muži 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Albrechtice 115 98 99 74 72 72 

Havířov 3 289 3 111 2 806 2 195 1743 1 731 

Horní Bludovice 57 59 52 38 19 30 

Horní Suchá 205 187 169 136 114 116 

Těrlicko 98 80 78 73 69 64 

SO ORP Havířov 3 764 3 535 3 204 2 516 2 017 2 013 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

V Moravskoslezském kraji podobně jako v celé České republice míra nezaměstnanosti do 

roku 2008 klesala. V dalších letech se projevil vliv hospodářské krize růstem nezaměstnanosti 

v kraji až na 12,6 % v roce 2010. Následující rok se ekonomická situace mírně stabilizovala  

a míra nezaměstnanosti činila 12,0 %. Od tohoto roku míra nezaměstnanosti 

v moravskoslezském kraji prudce klesá až na současných 4,4 %. 
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Míra nezaměstnanosti SO ORP Havířov se od roku 2007 pohybuje dlouhodobě výrazně nad 

celokrajským i celorepublikovým průměrem. Do roku 2008 docházelo k poklesu 

nezaměstnanosti, projevy hospodářské krize se začaly projevovat od roku 2009, s nárůstem na 

maximální hodnotu v roce 2010. V roce 2011 nastal zlom a od tohoto roku míra 

nezaměstnanosti stále klesá až na současných 6,8 %. Havířov se v rámci moravskoslezského 

kraje řadí mezi ty s výší mírou nezaměstnanosti. 
 

Nejvyšší míra nezaměstnanosti v rámci SO ORP Havířov pro rok 2011 byla evidována 

v obcích Horní Bludovice a Horní Suchá. V roce 2019 mají Horní Bludovice, v rámci ORP, 

nejnižší hodnotu. Je to především z důvodu velkého nárůstu zaměstnaných obyvatel. V roce 

2019 je nejvyšší nezaměstnanost v obcích Havířov a Horní Suchá, jejichž hodnoty se 

pohybují nad průměrem ORP. 
 

Míra nezaměstnanosti v SO ORP Havířov a sousedních obvodech. [%] – konec 

sledování v roce 2012 

SO ORP 
Míra nezaměstnanosti [%] 

2007 2008 2009 2010 2011 

Český Těšín 14,7 11 12,8 13,3 12,2 

Frýdek-Místek 10 7,2 10 11,2 10,1 

Havířov 16,3 13,1 14,8 15,5 14,8 

Karviná 17,9 14,7 15,8 16,3 16,1 

Orlová 16,8 13,3 15,1 15,2 14,4 

Ostrava 12 9,1 11,2 12,1 11,9 

Moravskoslezský kraj 11,8 9,1 11,7 12,6 12 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze k 31. 12. 2011 
 

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných   SO ORP Havířov a sousedních obvodech 

[%] – nová metodika od roku 2013 

SO ORP 
Míra nezaměstnanosti [%] 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Český Těšín 10,2 9,1 7,7 7,8 5,8 4,4 4,8 

Frýdek-Místek 8,7 7,6 5,9 5,1 4,3 3,3 3,1 

Havířov 12,4 11,9 11,3 10,2 8,2 6,9 6,8 

Karviná 14,7 13,9 12,7 12,1 9,4 8,2 7,6 

Orlová 12,9 12,2 11,2 11,0 8,6 7,4 7,7 

Ostrava 11,6 10,4 9,5 8,4 6,5 4,9 4,8 

Moravskoslezský kraj 10,5 9,8 8,6 7,5 5,8 4,7 4,4 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
 

Míra nezaměstnanosti v obcích SO ORP Havířov [%] – konec sledování v roce 2012 

Obec 
Míra nezaměstnanosti [%] 

2007 2008 2009 2010 2011 

Albrechtice 13,1 10,1 10,7 12,1 12,3 

Havířov 16,6 13,3 15,1 15,7 15 

Horní Bludovice 12,3 11,3 13,7 16,3 15,7 

Horní Suchá 19,3 15,1 18,2 19 17,6 

Těrlicko 11,9 9,4 11,3 12 10,7 

SO ORP Havířov 16,3 13,1 14,8 15,5 14,8 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze k 31. 12. 2011 
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Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných [%] – nová metodika od roku 2013 

Obec 
Míra nezaměstnanosti [%] 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Albrechtice 9,3 8,9 7 6,5 4,7 4,8 5,0 

Havířov 12,9 12,8 11,9 10,8 8,8 7,3 7,2 

Horní Bludovice 8,3 8 7,3 5,8 4,7 3,2 3,5 

Horní Suchá 13,4 12,2 11,3 10,0 8,1 7,8 7,7 

Těrlicko 8,1 6,7 6,1 5,6 4,5 3,8 3,6 

SO ORP Havířov 12,4 12,1 11,2 10,2  8,2 6,9 6,8 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v SO ORP Havířov a sousedních 

obvodech – nová metodika od roku 2013 

SO ORP 
Počet uchazečů o zaměstnání 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Český Těšín 1 944 1 743 1 467  1 459  1 097 840  872  

Frýdek-Místek 6 784 5 854 4 475 4 049  3 438 2 659  2 413  

Havířov 8 036 7 594 7 008 6 387 5 135 4 171 4 044 

Karviná 7 116 6 588 5 953 5 508  4 185 3 707  3 401  

Orlová 3 692 3 464 3 104 2 968  2 324 1 992   2 023 

Ostrava 26 889 23 984 21 089 19 587  15 246 11 804  11 219  

Moravskoslezský kraj 89 976 83 877 72 573 64 036 49 487 39 789 37 307 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
 

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v obcích SO ORP Havířov  

– nová metodika od roku 2013 

Obec 
Počet uchazečů o zaměstnání 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Albrechtice 273 257 208  187  145 139  135  

Havířov 6 954 6 604 6 136  5 599 4 506  3 623 3 503  

Horní Bludovice 131 135 121  96  78  53 61  

Horní Suchá 432 389 360  336 269   238 233  

Těrlicko 246 209 183 169  137  118  112  

SO ORP Havířov 8 036 7 594 7 008 6 387 5 135 4 171 4 044  

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
 

Počet uchazečů (absolventů) v evidenci úřadu práce v SO ORP Havířov a sousedních 

obvodech – nová metodika od roku 2013 

SO ORP 
Počet uchazečů o zaměstnání - absolventi 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Český Těšín 84 65 45 43  23 13  14  

Frýdek-Místek 309 288 208 161 93  67  69  

Havířov 284 272 228 131 90 51 72 

Karviná 236 170 148 106 71  77  52  

Orlová 162 149 99 85  54 40  38  

Ostrava 922 734 622 477  274 208  225  

Moravskoslezský kraj 3 949 3 199 2 709 1 951 1 171 899 856 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
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Počet uchazečů (absolventů) v evidenci úřadu práce v obcích SO ORP Havířov 

– nová metodika od roku 2013 

Obec 
Počet uchazečů o zaměstnání - absolventi 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Albrechtice 9 13 8  7  6 2  2  

Havířov 231 230 191 108 70 43  66  

Horní Bludovice 7 6 5  5 3  -  1  

Horní Suchá 16 11 10  4 6   2 3  

Těrlicko 21 13 14 7 5  4  0  

SO ORP Havířov 284 272 228 131 90 51  72 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

Významným indikátorem trhu práce je věková struktura uchazečů o práci. Dlouhodobě 

nejvýznamnější skupinou u tohoto ukazatele jsou uchazeči ve věkové hladině 50-59 let. 

 

Věková struktura uchazečů práce k 1.1.2015 v ORP Havířov 

Věk Muži Ženy Celkem 

do 19 let % 3,51 2,62 3,07 

20-29 let % 20,85 19,02 19,96 

30-39 let % 19,09 22,87 20,94 

40-49 let % 22,88 25,03 23,93 

50-59 let % 26,42 28,29 27,33 

nad 60 let % 7,25 2,16 4,77 

Zdroj dat: MPSV, statistika 2015 

 

Věková struktura uchazečů (muži) k 1.1.2015 v ORP Havířov 
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Věková struktura uchazečů (ženy) k 1.1.2015 v ORP Havířov 

 
Zdroj dat: MPSV, statistika 2015 

 

Dalším významným indikátorem trhu práce je hodnota dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 

12 měsíců). Dlouhodobá nezaměstnanost představuje vážný sociální problém. U dlouhodobě 

nezaměstnané osoby je velmi těžký návrat zpět do pracovního procesu a může dojít  

k negativním psychickým změnám, někdy i trvalým. Údaje týkající se míry dlouhodobé 

nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje a ORP Havířov jsou uvedeny v následujících 

tabulkách: 

 

Počet uchazečů v evidenci úřadu práce nad 12 měsíců v SO ORP Havířov a sousedních 

obvodech – nová metodika od roku 2013 

SO ORP 
Počet uchazečů o zaměstnání – dlouhodobě nad 12 měsíců 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Český Těšín 978 950 707 706 545 364 315 

Frýdek-Místek 2 645 2 532 1 781 1 395 1 021 792 634 

Havířov 4 097 4 150 3 696 3 295 2 572 1 915 1 626 

Karviná 4 163 4 025 3 563 3 196 2 272 1 651 1 383 

Orlová 1 972 1 956 1 726 1 656 1 333 971 907 

Ostrava 13 663 13 243 12 060 10 534 7 498 4 963 3 875 

Moravskoslezský kraj 40 754 42 277 35 588 29 639 21 132 14 460 11 571 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 
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Počet uchazečů v evidenci úřadu práce nad 12 měsíců v obcích SO ORP Havířov – nová 

metodika od roku 2013 

Obec 
Počet uchazečů o zaměstnání - absolventi 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Albrechtice 140 125 102 71 74 66 68  

Havířov 3 582 3 663 3 267 2 929 2 263 1 664 1 391  

Horní Bludovice 59 57 52 43 32 25 19  

Horní Suchá 212 206 189 182 139 112 105  

Těrlicko 104 99 86 70 64 48 43  

SO ORP Havířov 4 097 4 150 3 696 3 295 2 572 1 915 1 626 

Zdroj dat: ČSÚ; Veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

2.12. Rekreace a cestovní ruch 

2.12.1. Rekreační aktivity 

Kvantitativní vyhodnocení rekreačních podmínek jednotlivých obcí je poměrně rozporuplné 

s ohledem na skutečnost, že jeho dopad do všech tří pilířů je odlišný. Rekreační zátěž území 

se negativně promítá do podmínek životního prostředí, pozitivně i negativně do pilíře 

soudržnosti obyvatel území (v závislosti na míře a způsobu rekreačního využití) a pozitivně 

do hospodářského pilíře. Otázkou zůstává interpretace zjištění. „Automatické“ promítnutí 

rekreačních podmínek do pilíře soudržnosti obyvatel území není považováno za příliš vhodné, 

spíše za zkreslující s ohledem na velmi různou váhu u jednotlivých obcí tohoto ORP. 

 

Rekreační potenciál území 
Nejvýznamnější lokalitou nadmístního významu v oblasti cestovního ruchu je vodní nádrž 

Těrlicko, která je pro letní turistiku navštěvována lidmi z širokého okolí. Vedení obce získalo 

několik dotací na rozvoj rekreace především v oblasti vodního díla Těrlicko a zlepšilo tak 

situaci související s rekreací v daném správním obvodu. 

 

V Katalogu kulturních a civilizačních hodnot území ORP Havířov jsou podrobně zpracována 

následující témata, která lokalizují a charakterizují významná místa a události, která mají vliv 

mimo jiné i na rekreační potenciál území: 

 

 Kulturní hodnoty území 

o Významné oblasti 

o Významné stavby 

o Umělecká díla 

o Pamětní desky 

o Pietní místa 

 Náboženské hodnoty 

o Kostely a kaple 

o Umělecká díla s náboženskou tématikou 

 Další hodnoty území 

 

Zpracováním Katalogu přírodních hodnot území ORP Havířov chtěl pořizovatel ÚAP mimo 

jiné upozornit na skutečnost, že území ORP Havířov bylo sice v minulosti dlouhodobě 

ovlivněno těžbou nerostných surovin, ale přesto je zde v současné době možné najít dostatek 

přírodních hodnot, které celkově významně mění pohled na industriální charakter ORP 

Havířov. 
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Ubytovací kapacity 
Ve správním obvodu ORP Havířov se nachází několik rekreačních ubytovacích zařízení 

(hotely, penziony, atp.). Jejich srovnání v rámci nejbližšího okolí je patrné z následující 

tabulky: 

 
Počet rekreačních ubytovacích zařízení v SO ORP Moravskoslezského kraje 

ORP Počet zařízení Pokoje Lůžka 

Český Těšín 5 99 205 

Frýdek-Místek 46 735 1 963 

Havířov 15 215 489 

Karviná 11 744 1 351 

Orlová 1 - - 

Ostrava 74 2 853 5 914 

Moravskoslezský kraj 613 11 963 30 890 

Zdroj dat: ČSÚ, data aktuální za období 2019 

 

Přehled všech ubytovacích zařízení v SO ORP Havířov je podrobněji zpracován v textové 

části D. Databáze územně analytických podkladů, části B – I. Stav území, kapitoly 3 -  

Zařízení občanského vybavení 

 

Návštěvnost území 
Snížená atraktivita této oblasti pro domácí i zahraniční návštěvníky potvrzují statistiky roční 

návštěvnosti, kde ORP Havířov dosahuje dlouhodobě podprůměrné hodnoty ve srovnání 

s krajským průměrem. Z celkového počtu téměř 1 mil návštěvníků za rok 2019, kteří 

navštívili Moravskoslezský kraj, jich tedy do správního obvodu přijelo pouze cca 1,8 %. 

Podobně je na tom i v ukazatelích počtu přenocování – viz následující tabulka: 

 

Návštěvnost ve vybraných SO ORP Moravskoslezského kraje 

ORP 

počet příjezdů hostů počet přenocování 

 hosté celkem z toho rezidentů  hosté celkem z toho rezidentů 

Český Těšín 5 603 4 182 10 635 7 599 

Frýdek-Místek 68 931 58 636 159 351 132 080 

Havířov 18 270 14 531 35 057 26 289 

Karviná 27 741 22 563 272 154 243 644 

Orlová - - - - 

Ostrava 270 808 158 196 686 461 440 975 

Moravskoslezský kraj 1 015 746 799 295 2 846 835 2 332 686 

Zdroj dat: ČSÚ, data aktuální za období 2019 

2.12.2. Individuální rekreace 

V samotném správním obvodě je podle ČSÚ z hlediska kapacit pro individuální rodinnou 

rekreaci největší počet těchto objektů v obci Těrlicko (34 objektů), umístěných podél pobřeží 

místní vodní nádrže. I tak dosahuje podíl zařízení k rekreaci na celkovém počtu domů pouze 

2,9 %. Nejmenší podíly jsou zaznamenány ve městě Havířov (0,4 % z celkového počtu 

domů). 

 

 

 



 

 98 

 

 

Objekty individuální rodinné rekreace v obcích SO ORP Havířov 

Obec Domy celkem Slouží k rekreaci Podíl [%] 

Albrechtice 801 7 0,9 

Havířov 5 396 24 0,4 

Horní Bludovice 654 9 1,4 

Horní Suchá 1 027 16 1,6 

Těrlicko 1 187 34 2,9 

SO ORP Havířov 9 065 90 1 

Zdroj dat: ČSÚ; SLDB 2011 

 

V praxi je velmi obtížná celková a reálná kvantifikace individuálních rekreačních kapacit 

v území a to z následujících důvodů: 

 Údaje ze sčítání neobsahují úplný přehled o počtu neobydlených bytů využívaných ke 

všem formám rekreace (záleželo na deklarujících osobách) a údaje o individuálních 

rekreačních objektech (zejména chatách) byla naposledy zjišťovány ve sčítání v roce 

1991 

 Problémem je a bude rozlišit čisté druhé bydlení bez rekreace (jak posuzovat 

neobydlený byt v RD kam jezdí na návštěvu členové rodiny s dětmi a není 

deklarovaný pro rekreační využití) 

 

Zpřesnění informací bylo potřebné prověřovat z více dostupných zdrojů. Dotazem na obce  

a vlastním šetřením byly zjištěny následující skutečnosti: 

 Obec Albrechtice - v obci se nacházejí dvě zahrádkářské osady (Nový Svět, Paseky), 

v těchto plochách je počet zahradních chatek dle katastrální mapy 99 (dalších 19 

chatek je rozpoznáno z ortofotosnímku).  

 Statutární město Havířov – v  současnosti době je situace nepřehledná, evidence 

jednotlivých rekreačních objektů není vedena, k dispozici jsou pouze odborné 

odhady. Na území města se nachází 49 zahrádkových osad o celkové ploše přes 68 ha. 

Číslo evidenční bylo přiděleno 144 rekreačním objektům a zahradním chatkách a dále 

236 zahrádkářským chatkám. 

 Horní Bludovice - evidováno je celkem 29 rekreačních chat a rekreačních chalup. 

 Horní Suchá - na území jsou 4 zahrádkové osady, na těchto plochách je dle 

katastrální mapy 28 chatek (dalších 14 je rozpoznáno z ortofotosnímku).  

 Obec Těrlicko - rekreačních objektů v obci je cca 400 (rekreační chaty a chalupy), 

které mají přidělené číslo evidenční a asi 20 z těch 400 objektů má přiděleno i číslo 

popisné a jsou určeny k trvalému bydlení. Na území Těrlicka nejsou zahrádkové 

osady, pouze plochy pro rekreaci. Případné zahradní chatky jsou započteny do počtu 

rekreačních objektů.  
 

Z hlediska celkové zátěže území je nejvyšší intenzita rekreační zátěže (cca 400 rekreačních 

jednotek) v Těrlicku. Dopady na území je obtížné rozlišit, protože zástavba 

v nejexponovanějších úsecích břehů rekreační nádrže je tvořena i objekty bydlení 

(obydlenými rodinnými domy) a hromadnými ubytovacími kapacitami. 
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2.13. Bezpečnost a ochrana obyvatel 

2.13.1. Objekty důležité pro bezpečnost státu 

Objekty důležité pro bezpečnost území 
Tato kapitola se věnuje níže uvedeným jevům, jejichž podrobnější popis je zpracován 

v textové části D. Databáze územně analytických podkladů, části B – I. Stav území, 

v kapitolách: 

 

Číslo jevu Název jevu 

A102a Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území 

A107 Objekty důležitý pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území 

A110a Objekty civilní a požární ochrany 

A112 Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu 

 

Dle údajů poskytnutých Ministerstvem obrany ČR se celý SO ORP Havířov nachází 

v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení „Stará Ves“. Celé území 

ORP Havířov se nachází v sektoru C ochranného pásma přehledových systémů. 

 

Na území ORP Havířov byly specifikovány 2 přistávací plochy pro nouzové využití a to na 

základě vyhodnocení činnosti složek Integrovaného záchranného systému při povodních, 

které v roce 2009 zasáhly část Moravskoslezského kraje. Na základě těchto skutečností byla 

zpracována „Souhrnná zpráva o řešení krizové situace při záplavách na území Novojičínska“, 

čj. HSOS-18-48/KŘ-CO-2009.  

 

Na území města Havířov se nachází hasičská stanice Hasičského záchranného sboru České 

republiky (HZS ČR), spadající do územního odboru Karviná. Do hasebního obvodu této 

stanice patří město Havířov a obce Těrlicko, Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice  

a Šenov. Stanice má specializovanou lezeckou skupinu a vyprošťovací automobil pro obvod 

územního odboru Karviná.  

 

Celé území SO ORP Havířov je rozděleno do čtyř obvodních oddělení Policie ČR. 

 

Nejbezpečnějším místem je z hlediska kriminality obvod Horní Suchá, kde bylo za rok 2019 

způsobeno 124 trestných činů. Nejvíce trestných činů (1053) bylo spácháno v městě Havířov, 

konkrétně v obvodu Havířov 1. Nedostatečná kapacita sil Policie ČR je mapována 

v Havířově, potřeba oddělení Policie ČR je v Albrechticích a služebny městské policie 

v Horních Bludovicích. 

 

Počet spáchaných trestných činů a index kriminality na ORP Havířov za rok 2019 

Měsíce roku 
2019 

Havířov 1 Havířov 3 Těrlicko Horní Suchá 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

1 116 19,4 53 24,6 10 12,2 6 9,6 

2 96 16 48 22,2 12 14,7 6 9,6 

3 113 18,9 46 21,3 13 15,9 5 8 

4 83 13,9 38 17,6 14 17,1 9 14,4 

5 100 16,7 38 17,6 14 17,1 7 11,2 
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Měsíce roku 
2019 

Havířov 1 Havířov 3 Těrlicko Horní Suchá 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

6 75 12,5 34 15,8 15 18,3 9 14,4 

7 65 10,9 35 16,2 9 11 11 17,6 

8 88 14,7 38 17,6 13 15,9 7 11,2 

9 88 14,7 48 22,2 17 20,8 15 24 

10 83 13,9 33 15,3 13 15,9 20 32 

11 87 14,5 39 18,1 11 13,4 12 19,2 

12 59 9,9 34 15,8 16 19,6 17 27,2 

Celkem za 
rok 2019 

1053 176 484 224,2 157 192 124 198,2 

Zdroj dat: mapakriminality.cz 
 

 

Počet spáchaných trestných činů a indexy kriminality na ORP Havířov za rok 2013-2019 

podle policejních obvodních oddělení 

 
Celkem za 

rok 

Havířov 1 Havířov 3 Těrlicko Horní Suchá 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

počet 
trestních 

činů 

index 
kriminality 

2013 2241 374,6 750 247,4 127 155,3 218 348,5 

2014 1912 319,6 670 310,4 135 165,1 296 473,1 

2015 1613 269,6 488 226,1 103 125,9 146 233,4 

2016 1214 202,9 446 206,6 66 80,7 118 188,6 

2017 1259 210,5 480 222,4 98 119,8 122 195 

2018 1152 192,6 587 271,9 103 125,9 94 150,3 

2019 1053 176 484 224.2 157 192 124 198,2 

Zdroj dat: mapakriminality.cz 
 

 

Rozdělení obvodů oddělení Policie ČR na území ORP Havířov k roku 2019 

 
Zdroj dat: mapakriminality.cz 
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2.13.2. Ohrožení území přírodními jevy 

Území SO ORP Havířov je ohroženo přírodními jevy, konkrétně se jedná o sesuvy, 

poddolovaná území a záplavová území.  

 

Tato problematika je řešena v níže uvedených jevech, jejichž podrobnější popis je zpracován 

v textové části D. Databáze územně analytických podkladů, části B - I. Stav území, 

v kapitolách: 

 

Číslo jevu Název jevu 

A050a Záplavová území včetně aktivních zón 

A061 Poddolovaná území 

A062 Sesuvná území a území jiných geologických rizik 
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3. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 

 

 

Dopravní záměry - silniční 

Ozn. 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry 

dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z1 

Havířov, okružní křižovatka - III/47210, přestavba stávající 
II/475 + nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. 
třídy - prodloužení koridoru záměru západním směrem v 
Havířově přes "okružní křižovatku" až do Šenova (včetně 
stanovení šířky koridoru pro úpravu křižovatky I/11 se silnici 
II/479) 

ZÚR MSK Havířov 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Havířov-

město 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z2 
III/47210 - II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově 
dělená silnice I. třídy - návrh dvoupruh (územní rezerva - 
rozšíření na čtyřpruh viz D512) 

ZÚR MSK 
Havířov, Horní 

Suchá 

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní 

Suchá 
Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z3 
Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově 
nedělená silnice I. třídy 

ZÚR MSK 
Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z4 
Těrlicko - Třanovice, nová stavba, čtyřpruhová směrově 
dělená silnice I. třídy 

ZÚR MSK Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z5 
Havířov prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená 
silnice II. třídy 

ZÚR MSK Havířov Bludovice Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z6 
R67/kapacitní silnice I. třídy úsek I/59 (Petřvald) -I/11 
(Prostřední Suchá) nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená 
silnice I. třídy 

ZÚR MSK Havířov 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá 
Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z7 
I/11 úsek III/47210-II474 (Životice), dokončení přeložky 
čtyřpruhové směrové dělené silnice I. třídy po r.2015 

ZÚR MSK 
Havířov, Horní 

Suchá 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní 

Suchá 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z8 
R67/kapacitní silnice I. třídy úsek II/474 (Životice) - Těrlicko, 
nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 

ZÚR MSK Těrlicko, Havířov 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou, Bludovice 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z9 
Záměry na úpravy a přeložky místních a účelových 
komunikací (z ÚPD) 

ÚPD 
Albrechtice 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A093a 
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Dopravní záměry - silniční 

Ozn. 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry 

dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z10 
Záměry na úpravy a přeložky místních a účelových 
komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Havířov-město, 

Šumbark 

Místní trvá trvá jev A093a 

Z11 
Přeložka silnice I/11 dle ŘSD ve variantním řešení - upřesnění 
trasy D521 

studie ŘSD 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

Havířov-město, 
Bludovice, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Horní Suchá, 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z12 
Záměry na úpravy a přeložky místních a účelových 
komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A093a 

Z13 
Záměry na úpravy a přeložky místních a účelových 
komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Horní 
Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A093a 

Z14 
Záměry na úpravy a přeložky místních a účelových 
komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá jev A093a 

Z79 Dopravní infrastruktura silniční - plocha přestavby DS ÚPD Havířov Havířov 
Šumbark, Havířov-

město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá 

Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z88 Dopravní infrastruktura silniční - plocha přestavby DS ÚPD Havířov Havířov Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z138 Záměr silnice I/68 Ostrava, Vrbice - Havířov studie ŘSD Havířov 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá 
Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z139 Cyklostezky (záměry z ÚPD) 
ÚPD 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A106 

Z140 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A106 
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Dopravní záměry - silniční 

Ozn. 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry 

dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z141 Cyklostezky (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A106 

Z142 Cyklostezky (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá  trvá jev A106 

Z143 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá jev A106 

Z144 Cyklostezky Obec Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko 
Místní trvá trvá jev A106 

Z145 Cyklostezky MMH OKS Havířov 
Bludovice, Havířov-

město, Šumbark 
Místní trvá trvá jev A106 

Z148 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 
Havířov-město, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Bludovice 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z149 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z150 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) 
ÚPD 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Nadmístní tvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A093a 

Z151 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní tvá trvá jev A093a 

Z152 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 
Bludovice, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z153 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z154 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko Horní Těrlicko Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z173 Koridor silnice II. třídy SSMSK 
Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

Nadmístní nový trvá jev A093a 
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Dopravní záměry - silniční 

Ozn. 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry 

dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z174 Koridor silnice III. třídy SSMSK 
Havířov, Horní 
Suchá, Horní 

Bludovice 

Šumbark, Havířov-
město, Dolní Suchá, 

Dolní Datyně, 
Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní 

Suchá, Prostřední 
Bludovice, Horní 

Bludovice 

Nadmístní nový trvá jev A093a 

Z177 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) 
ÚPD 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A093a 

Z178 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Datyně, 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá trvá jev A093a 

Z179 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A093a 

Z180 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A093a 

Z181 
Místní a účelové komunikace - navržené rekonstrukce a 
dostavby vyplývající z pasportu MK 

obec Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní - nový jev A093a 

 

 

Dopravní záměry - železniční 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovaný 
jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

- Záměr vedení lehké kolejové dopravy - vlakotramvaje obec Havířov - Místní trvá trvá - 

Z68 
Optimalizace tratě Polanka nad Odrou/Ostrava-Havířov-
Český Těšín 

Koncepce 
rozvoje 

dopravní 
infrastruktury 

MSK 

Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

- Nadmístní 
částečně 

realizován 
částečně 
realizován 

jev A094a 
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Dopravní záměry - železniční 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovaný 
jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z69 Výstavba zastávky Havířov nemocnice 

Koncepce 
rozvoje 

dopravní 
infrastruktury 

MSK 

Havířov - Místní trvá 
realizováno - 

ukončeno 
jev A094a 

Z200 
Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava - Svinov - 
Havířov - Český Těšín 

ZÚR MSK 
Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 
- Nadmístní - nový jev A094a 

 

 

Energetika 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovan
ý jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z17 
Vedení EZS - TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro 
vyvedení výkonu z EZS, včetně rozvodny 110 kV 

ZÚR MSK Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Nadmístní trvá trvá jev A073 

Z18 
Nošovice - Albrechtice (VVN) - zvýšení přenosové kapacity 
vedení 400 kV VVN 460 

ZÚR MSK 

Těrlicko, Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Suchá 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Prostřední 

Bludovice, Horní 
Bludovice, 

Albrechtice u 
Českého Těšína, 
Bludovice, Horní 

Suchá 

Nadmístní trvá 
zrušeno - 
ukončeno 

jev A073 

Z19 
TS 110/22 kV Karviná–Doly včetně přívodního vedení VVN 
110 kV z TS Albrechtice  

ZÚR MSK 
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá 

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Horní Suchá, 
Prostřední Suchá 

Nadmístní - nový jev A073 

Z21 Energetika (záměry z ÚPD) 
ÚPD 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A073 

Z22 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A073 
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Energetika 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovan
ý jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z23 Energetika (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A073 

Z24 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá jev A073 

Z93 Energetika (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A073 

Z94 Rozšíření sítě VN a NN 
ČEZ Distribuce 

a.s. 
ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní Suchá, 
Šumbark, Havířov-

město, Horní 
Bludovice, Horní 

Suchá, Prostřední 
Bludovice,  

Prostřední Suchá, 
Horní Těrlicko, Dolní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní 
trvá -  změna 

rozsahu 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A073 

Z95 Návrh 11 distribučních trafostanic (záměry z ÚPD) 
ÚPD 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A072 

Z96 Návrh 22 trafostanic (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá trvá jev A072 

Z97 Návrh 4 distribučních stanic (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A072 

Z98 Návrh nových distribučních trafostanic (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní 
trvá -  změna 

rozsahu 
trvá -  změna 

rozsahu 
jev A072 

Z99 Distribuční stanice (záměry z ÚPD) 
ÚP Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A072 
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Energetika 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovan
ý jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z100 Elektrické stanice - DTS 
ČEZ Distribuce, 

a.s. 
ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Prostřední 

Suchá 
Místní 

trvá -  změna 
rozsahu 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A072 

Z101 
Plošná rezerva pro výstavbu nové TS 110/22 kV v lokalitě 
Šumbark (záměr z ÚPD) 

ÚPD Havířov Havířov Šumbark Místní trvá trvá jev A072 

 

 

Komunikační vedení 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovaný 
jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z102 Veřejná metropolitní síť PODA a.s. Havířov Havířov-město Místní 
trvá -  změna 

rozsahu 
xxx jev A082a 

Z166 Rozvoj telekomunikačního provozu (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko 
Místní nový trvá jev A082a 

Z169 Zasíťování území telekomunikačním vedením FiberCity s.r.o. Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
Místní nový trvá jev A082a 

Z183 Rozšíření el. telekomunikační sítě CETIN, a.s. Havířov 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá 
Místní - 

realizováno, 
vypuštěno 

ze 
sledování 

jev A082a 

Z184 Rozšíření el. telekomunikační sítě UPC ČR a.s. Havířov 
Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 
Šumbark 

místní - nový jev A082a 
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Teplo a plynoenergetika 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z26 
(PZP Třanovice) hranice okresů Karviná - Karviná Doly (VTL), 
výstavba plynovodu DN 500 pro oblast Karviná - Doly 

ZÚR MSK 
Těrlicko, 

Albrechtice, Horní 
Suchá 

Hradiště pod Babí 
horou, Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Horní Suchá 

Nadmístní trvá trvá jev A075 

Z27 
Albrechtice - Český Těšín (Žukov) - obnova VTL plynovodu 
DN 500 s dílčími přeložkami mimo zastavěné území 

ZÚR MSK Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Nadmístní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A075 

Z28 
Havířov (Suchá) - Albrechtice - obnova VTL plynovodu DN 
500 s přeložkami mimo zastavěné území, včetně jižního 
obchvatu Albrechtic 

ZÚR MSK 
Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

Nadmístní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A075 

Z29 Plynovod GasNet s.r.o. 

Albrechtice, Horní 
Suchá, Havířov,  
Horní Bludovice, 

Těrlicko 

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Horní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Havířov-město, 
Bludovice, Šumbark, 
Prostřední Bludovice, 

Dolní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí 

horou 

Nadmístní 
trvá - změna 

rozsahu 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A075 

Z30 Plynovod (záměry z ÚPD) 
ÚPD 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A075 

Z31 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední  Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A075 

Z32 Plynovod (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A075 

Z33 Plynovod (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A075 

Z34 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá jev A075 

Z103 Technologický objekt zásobování plynem (záměry z ÚPD) 
ÚP 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A074 



 

 110 

 

 

Teplo a plynoenergetika 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z104 Technologický objekt zásobování plynem (záměry z ÚPD) GasNet s.r.o. Horní Suchá Horní Suchá Místní 
trvá - změna 

rozsahu 
ukončeno jev A074 

Z105 Teplovod (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Havířov-

město 
Místní trvá trvá jev A080 

Z106 Teplovod (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A080 

 

 

Vodní hospodářství 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z35 Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

aktualizováno 
- vypuštěno 

jev A069 

Z107 Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV (záměry z ÚPD) 
ÚPD 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A069 

Z109 Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní 
trvá - upraven 

rozsah 
trvá jev A069 

Z67 Technologické objekty odvádění splaškových vod ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A069 

Z110 
Technologické objekty odvádění splaškových vod (záměry z 
ÚPD) 

ÚPD Horní 
Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A069 

Z111 
Technologické objekty odvádění splaškových vod (záměry z 
ÚPD) 

ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A069 

Z36 Vodovody (záměry z ÚPD) 
ÚPD 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A068 
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Vodní hospodářství 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z37 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A068 

Z38 Vodovody (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A068 

Z39 Vodovody (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A068 

Z40 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní 
trvá - upraven 

rozsah 
trvá jev A068 

Z147 Požární Vodovod 
Depos Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A068 

Z41 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) 
ÚPD 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A070 

Z42 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A070 

Z43 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A070 

Z44 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A070 

Z45 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní 
trvá - upraven 

rozsah 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A070 

Z165 Automatická tlaková stanice  ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
Místní nový trvá jev A067 

Z176 
Dobudování drobných úseků kanalizace na území města 
Havířova 

Sm Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Suchá, Havířov-

město, Prostřední 
Suchá, Šumbark 

Místní nový 
realizováno - 

ukončeno  
jev A070 
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Vodní hospodářství 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z182 
Petřvald, Podlesí č.1 a 2 - likvidace kanalizačních výustí 
(výtlačný řád Šumbark) 

SmVaK 
Ostrava  

Havířov Šumbark nadmístní - nový jev A070 

Z185 
Dobudování drobných úseků kanalizace na území města 
Havířova 

Sm Havířov Havířov 
Bludovice, Dolní 

Datyně,  Prostřední 
Suchá 

Místní - nový jev A070 

Z186 Retenční nádrž srážkových vod MFK Havířov Sm Havířov Havířov Prostřední Suchá Místní - nový jev A069 

 

 

Environmentální záměry 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z48 Dobudování skládky Depos Horní Suchá 
Depos Horní 
Suchá a.s. 

Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A085 

Z49 
Revitalizace a obnova vodních toků odstaveného ramene 
Sušánky, odstaveného ramene Mezidolního potoka a starého 
mlýnského náhonu 

MMH, OŽP Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
Místní trvá trvá jev A043 

Z121 
Návrh lesa hospodářského (Územním plánem Těrlicko 
vymezeny 4 plochy jako územní rezervy, nezastavitelné - 
lesní plochy) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
Místní trvá trvá jev A037a 

Z123 Sesuvné území - monitoring sesuvu SM Havířov Havířov Dolní Datyně Místní trvá trvá jev A062 

Z124 Skládka odpadů Solecká - V. etapa rekultivace 
Depos Horní 
Suchá a.s. 

Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A085 

Z125 AD technologie Depos Horní Suchá 
Depos Horní 
Suchá a.s. 

Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A085 

Z133 
Migrační koridory (vymezeny plochy,  kde je vhodné vytvořit 
nové migrační koridory propojující větší lesní celky v území 
silně zastavěném nebo s rozvíjející se zástavbou) 

OŽP MMH Havířov 
Bludovice, Dolní 

Datyně 
Místní trvá trvá jev A011 

Z159 
Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - mimo 
oblast se zvýšeným povodňovým rizikem 

Povodí Odry 
s.p. 

Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá jev A054a 

Z167 Lesopark 
obec Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice Horní Bludovice Místní nový trvá jev A118 

Z199 Plochy změn v krajině (z ÚPD Horní Bludovice) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní - nový jev A001b 
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Environmentální záměry 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z203 Plochy změn v krajině (z ÚPD Havířov) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní - nový jev A001b 

Z207 Plochy změn v krajině (z ÚPD Horní Suchá) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový jev A001b 

 

 

Urbanistické záměry 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovaný 
jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z55 
Plocha obnovy - přestavba areálu stavebnin na plochu 
občanské vybavenosti 

ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice Horní Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z56 
Plocha obnovy - přestavba bývalého zemědělského areálu na 
plochu výroby 

ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice Prostřední Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z57 Plocha obnovy - plocha přestavby určena pro bydlení 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice Prostřední Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z71 
Přestavba bývalé hospodářské budovy na bytový dům, ul. 
Obecní 

ÚPD 
Albrechtice 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

přehodnoceno 
- ukončeno 

jev A001b 

Z72 
Přestavba plochy bývalého komerčního občanského vybavení 
na plochu BI 

ÚPD Horní 
Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z73 Přestavba části zahrádkářské osady na plochu SO 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 

přehodnoceno 
- ukončeno 

jev A001b 

Z74 Přestavba plochy bývalé ubytovny na plochu VD 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 

přehodnoceno 
- ukončeno 

jev A001b 

Z75 Plochy přestavby na Smíšené obytné - městské centrum SMC ÚPD Havířov Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z76 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - sportovní a 
rekreační zařízení OS 

ÚPD Havířov Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z77 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - veřejná 
infrastruktura OV 

ÚPD Havířov Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 
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Urbanistické záměry 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovaný 
jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z78 Plochy přestavby na Bydlení hromadné BH ÚPD Havířov Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z80 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z81 Plochy přestavby na Smíšené specifické SX ÚPD Havířov Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z82 Plochy přestavby na Výroba a skladování - lehký průmysl VL ÚPD Havířov Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z83 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Havířov Prostřední Suchá Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z84 Plochy přestavby na Bydlení individuální BI ÚPD Havířov Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z85 Plochy přestavby na Občanské vybavení - hřbitov OH ÚPD Havířov Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z86 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - komerční zařízení 
OK 

ÚPD Havířov Havířov Prostřední Suchá Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z87 Plochy přestavby na Výroba a skladování - těžký průmysl VT ÚPD Havířov Havířov Prostřední Suchá Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z89 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Havířov Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z90 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - komerční zařízení 
OK 

ÚPD Havířov Havířov Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z91 Plochy přestavby na Občanské vybavení - hřbitov OH ÚPD Havířov Havířov Šumbark místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z92 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Havířov Šumbark místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z58 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 76,38 ha (z ÚPD 
Albrechtice) 

ÚPD 
Albrechtice 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

přehodnoceno 
- ukončeno 

jev A001b 

Z59 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 362 ha (z ÚPD 
Havířov) 

ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 

Z60 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 111,4 ha (z ÚPD Horní 
Bludovice) 

ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

přehodnoceno 
- ukončeno 

jev A001b 

Z61 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 204,7 ha (z ÚPD Horní 
Suchá) 

ÚPD Horní 
Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A001b 
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Urbanistické záměry 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovaný 
jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z63 Ochranná pásma hřbitovů v obci Horní Bludovice podle zákona Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

novela 
zákona - 
ukončeno 

jev A113a 

Z127 Ochranná pásma hřbitovů v obci Horní Suchá podle zákona Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
novela 

zákona - 
ukončeno 

jev A113a 

Z128 Ochranná pásma hřbitovů v obci Těrlicko podle zákona Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá 
novela 

zákona - 
ukončeno 

jev A113a 

Z129 Ochranná pásma hřbitovů v Havířově podle zákona Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 
novela 

zákona - 
ukončeno 

jev A113a 

Z130 Ochranná pásma hřbitovů v obci Albrechtice podle zákona Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

novela 
zákona - 
ukončeno 

jev A113a 

Z131 Nemovitá kulturní památka (návrh na vyhlášení památky) obec Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko 
Místní trvá 

vypuštěno ze 
sledování - 

neposkytnuto 
jev A008a 

Z132 Nemovitá kulturní památka (návrh na vyhlášení památky) obec Havířov Havířov Bludovice Místní trvá 
vypuštěno ze 
sledování - 

neposkytnuto 
jev A008a 

Z137 
Záměr projektů na území města Havířova – Dukla, Skleníky, 
František II. 

Asental Group Havířov 
Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá 
Nadmístní trvá  trvá jev A004a 

Z160 Přestavba plochy na smíšené obytné ÚPD Těrlicko Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá jev A001b 

Z161 Přestavba plochy na smíšené obytné venkovské ÚPD Těrlicko Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá jev A001b 

Z162 Přestavba plochy na smíšené obytné venkovské ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
Místní nový trvá jev A001b 

Z163 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 186,2 ha (z ÚPD 
Těrlicko) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní nový trvá jev A001b 

Z168 Nová budova základní devítileté školy a mateřské školy 
obec Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice Horní Bludovice Místní nový trvá jev A118 
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Urbanistické záměry 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovaný 
jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z170 Pozemkové úpravy 
Pozemkový 
úřad Frýdek-

Místek 
Těrlicko 

Hradiště pod Babí 
horou 

Místní nový trvá jev A0116a 

Z171 Energetické centrum Horní Suchá MMH, OSRM Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá jev A086 

Z172 Důležité záměry pro město MMH, OSRM Havířov 
Bludovice, Havířov-

město, Šumbark 
Místní nový 

realizováno - 
ukončeno 

jev A118 

Z175 Důležité záměry pro obec Těrlicko Obec Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní nový trvá jev A118 

Z187 Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se zvláštním režimem MMH, OÚR Havířov Bludovice Místní - 
přehodnoceno 

- ukončeno 
jev A118 

Z188 Přednádražní prostor Havířov MMH, OÚR Havířov Havířov-město Místní - 
realizováno - 

ukončeno 
jev A118 

Z189 Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská MMH, OÚR Havířov Havířov-město Místní - 
realizováno - 

ukončeno 
jev A118 

Z190 Chodník MK Selská MMH, OÚR Havířov Bludovice Místní - 
realizováno - 

ukončeno 
jev A118 

Z191 Areál volného času - zóna pod letním kinem MMH, OÚR Havířov Havířov-město Místní - 
realizováno - 

ukončeno 
jev A118 

Z192 Parkoviště na ul. Točitá MMH, OÚR Havířov Bludovice Místní - 
realizováno - 

ukončeno 
jev A118 

Z195 Plochy přestavby (ÚPD Albrechtice) 
ÚPD 

Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

Místní - nový jev A001b 

Z196 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 76,38 ha (z ÚPD 
Albrechtice) 

ÚPD 
Albrechtice 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní - nový jev A001b 

Z197 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 101,58 ha (z ÚPD 
Horní Bludovice) 

ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní - nový jev A001b 

Z198 Plochy přestavby (z ÚPD Horní Bludovice) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní - nový jev A001b 

Z201 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 323,91 ha (z ÚPD 
Havířov) 

ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní - nový jev A001b 
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Urbanistické záměry 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovaný 
jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z202 Plochy přestavby (z ÚPD Havířov) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní - nový jev A001b 

Z204 Rozšíření pohřebiště 

ÚPD 
Albrechtice, 

ÚPD Havířov, 
ÚPD Horní 

Suchá, ÚPD 
Těrlicko 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Bludovice, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, Horní 
Těrlicko 

Místní - nový jev 113a 

Z205 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 190,9 ha (z ÚPD Horní 
Suchá) 

ÚPD Horní 
Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový jev A001b 

Z206 Plochy přestavby (z ÚPD Horní Suchá) 
ÚPD Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový jev A001b 

Ostatní záměry 

Označení 
záměru 

ve 
výkresu 

Název 
Záměry dle 

zdroje 

Lokalizace Záměry 
dle 

významů 
Stav 2016 Stav 2020 

Sledovaný 
jev 

Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z64 Asanační stavby v realizaci OKD a.s. Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá jev A119 

Z65 Rekultivace Carbol (Rekultivace odkalovací nádrže Carbol 1) 
AWT 

Rekultivace 
Havířov Dolní Suchá Místní 

trvá - 
částečně v 
realizaci 

trvá - 
částečně v 
realizaci 

jev A043 

Z66 
Rekultivace Kašpárkovice (úprava území zemníku 
Kašpárkovice) 

AWT 
Rekultivace 

Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá jev A043 

Z164 Rekultivace Kašpárkovice (odlišně od AWT) 
ČEZ 

Energetické 
produkty 

Havířov Dolní Suchá Místní 
nový - 

částečně v 
realizaci 

nový - 
částečně v 
realizaci 

jev A064a 
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3.1 POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ URBANISTICKÝCH, DOPRAVNÍCH, HYGIENICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍ 

ZÁVAD 

Urbanistické závady a ohrožení území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 

2016 

Časový 

horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ1 
Zastavitelné plochy na 

odvodněných pozemcích 

Zachování technických opatření 

na zemědělských půdách 
Albrechtice 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán trvá trvá trvá 

UZ2 

Pro navržené zastavitelné 

plochy je stanoveno pořadí 

změn v území - etapizace 

Obec nedosahuje na Evropské 

fondy. Omezení možnosti 

individuální výstavby na území 

obce. 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán trvá 

trvá, 

potvrzeno 

nově od 

obce 

trvá 

UZ3 
Problém zatopení centra 

obce při zvláštní povodni 

Mimořádná povodeň pod vodním 

dílem Těrlicko 
Albrechtice 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán trvá trvá trvá 

UZ4 

Nedostatečné parametry 

komunikací, chybí OV, 

veřejné prostranství 

Suburbanizace bez rozlišení 

širších vazeb a občanského 

vybavení 

Havířov Dolní Suchá územní plán trvá trvá trvá 

UZ5 
Záplavové území ve střetu 

se silnicí I. třídy 

Zpracovaná studie ŘSD, nutno 

zapracovat do ÚPD 
Havířov 

Havířov-město, 

Šumbark 
územní plán trvá trvá trvá 

UZ6 

Záplavové území ve střetu 

s dopravním průchodem 

(průjezd) k Šumbarku 

Při přívalových deštích zaplaven 

průjezd u malého rondelu na 

Šumbark 

Havířov Havířov-město studie trvá 

trvá, 

potvrzeno 

nově od 

MMH-OKS 

částečně 

vyřešeno – 

došlo 

k úpravě 

podjezdu 

UZ8 
Ochrana typické slezské 

zástavby 

Pohledově exponovaná lokalita 

ve svahu nad Lučinou, jejíž 

krajinný ráz je charakteristický 

rozptýlenou zástavbou doplněnou 

zahradami 

Havířov 
Dolní Datyně, 

Havířov-město 
územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 

2016 

Časový 

horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ9 
Zastavitelné plochy na 

odvodněných pozemcích 

Zachování technických opatření 

na zemědělských půdách  
Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán trvá trvá trvá 

UZ11 

Severozápadní směr větru 

ovlivňuje kvalitu bydlení v 

blízkosti skládky DEPOS 

Znečištění životního prostředí 

přilehlou skládkou 
Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá trvá 

UZ14 
Dlouhodobě nevyužívané 

rekreační středisko 

Najít nové využití pro 

zdevastovaný areál 
Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

UZ17 
Lokalita využívaná rybáři - 

chybí OV, sociální zázemí 

Řešit OV, mobiliář pro rekreační 

účely 
Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

UZ19 

Zachovat historický 

průchod do krajinné 

přírodní dominanty Velkého 

lesa 

Zachování historických vazeb Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
územní plán trvá trvá trvá 

UZ20 

Slévání obcí - rozvoj 

obytné zástavby proti sobě 

až do splynutí obcí, rozbití 

sídelní struktury 

Tlaky na zástavbu všech volných 

ploch v Havířově, Horních 

Bludovicích a Těrlicku, 

suburbanizace bez řešení širších 

vazeb a občanského vybavení 

Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 

Suchá, Těrlicko 

hraniční území obcí územní plán trvá 

Horní 

Bludovice - 

trvá, Horní 

Suchá - trvá, 

Těrlicko - 

trvá, Havířov 

- trvá 

Horní 

Bludovice - 

trvá, Horní 

Suchá - trvá, 

Těrlicko - 

trvá, Havířov 

- trvá 

UZ21 

Neúměrný nárůst bydlení 

bez občanského vybavení 

a práce 

Suburbanizace bez řešení širších 

vazeb a občanského vybavení 
Horní Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

územní plán trvá trvá trvá 

UZ23 

Potencionální povodňové 

riziko prochází zájmovým 

územím 

Významné povodňové riziko, 

které je stanoveno podle 

Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/60/ES 

Horní Suchá, 

Havířov 

Horní Suchá, 

Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá, 

Havířov - město 

- 
nový 

problém 
trvá 

vyřešeno – 

vypuštěno 

ze 

sledování 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 

2016 

Časový 

horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ24 

Nevyhovující 

architektonické regulace v 

regulačním plánu 

Podolkovice 

Změna regulačního plánu 

zpracována v roce 2011, zvážení 

možnosti pořídit nový regulační 

plán 

Horní Suchá Horní Suchá regulační plán - 
nový 

problém 
trvá 

UZ25 
Územním plánem 

vymezené územní studie 

Zabržděn rozvoj lokality z důvodu 

nepořízení územní studie, která 

je podmíněná územním plánem 

Horní Suchá Horní Suchá území studie - 
nový 

problém 
trvá 

UZ26 Vymezení rekreační plochy 

Prověření možnosti využití okolí 

vodní plochy Nebesák pro 

rekreační účely 

Horní Suchá Horní Suchá územní plán - 
nový 

problém 

vyřešeno – 

vymezeno v 

ÚP 

UZ27 

Nedostatečná občanská 

vybavenost u sportovního 

zařízení na ulici 

Zemědělská 

Chybí občanská vybavenost a s 

tím související potřeba 

parkovacích stání 

Havířov Dolní Datyně 

studie, podrobnější 

projektová 

dokumentace 

- 
nový 

problém 

vyřešeno – 

realizováno 

UZ28 

Nedostatečná občanská 

vybavenost v lokalitě U 

Jelena 

Chybí občanská vybavenost a s 

tím související potřeba parkování, 

upravené veřejné prostranství 

(klidová oddychová zóna) 

Havířov Šumbark 

studie, podrobnější 

projektová 

dokumentace 

- 
nový 

problém 
trvá 

UZ29 
Zatápění oblasti parku na 

ul. U Pošty 

Při větších deštích dochází k 

zatápění této oblasti 
Havířov Prostřední Suchá studie - 

nový 

problém 
trvá 

UZ30 

Zatápění oblasti u garáží 

na ul. Lidická po ul. 

Okružní 

Vlivem zahlcení propustku pod ul. 

Okružní, mělkým korytem toku a 

jeho vyšší polohou vůči okolním 

pozemkům v garážovišti dochází 

nepravidelně, zejména při 

intenzivnějších přívalových 

deštích k zatápění garáží 

Havířov Šumbark studie - 
nový 

problém 
trvá 

UZ31 
Zatápění oblasti u garáží 

na ul. Školní 

Vzhledem k mělkému korytu s 

malým spádem dochází 

nepravidelně při přívalových 

deštích k zatápění garáží 

Havířov Šumbark studie - 
nový 

problém 
trvá 
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Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont  

2016 

Časový 

horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ3 
Nedostatečné dopravní 

napojení komunikací 
Dopravní závada Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně 
studie trvá trvá trvá 

DZ4 

Přeložka komunikace 

III/4731 (návaznost na ÚP 

Horní Bludovice, 

záplavové území) 

Připojení Horních Bludovic k 

Havířovu, zajištění územní 

rezervy pro přeložku komunikace, 

zajistit návaznost na ÚPD Horní 

Bludovice, prochází záplavovým 

územím a prvky ÚSES (dle 

územního plánu zastavitelná 

plocha BL-Z5) 

Havířov Bludovice studie trvá trvá trvá 

DZ5 
Nedostatečné dopravní 

napojení komunikací 
Dopravní závada Horní Bludovice 

Prostřední 

Bludovice 
studie trvá trvá trvá 

DZ7 

Vedení čtyřproudové 

komunikace II. třídy 

centrem obce 

Zvýšená hlučnost a imisní 

zatížení 
Horní Suchá Horní Suchá studie trvá trvá trvá 

DZ8 

Nedostatečné dopravní 

napojení komunikací 

(rozhled, svah) 

Dopravní závada Těrlicko Horní Těrlicko studie  v řešení trvá - v řešení 
trvá - v 

řešení 

DZ10 

Nesouhlas se záměrem 

stavby rychlostní 

komunikace jako 

dvouproudové (z původní 

čtyřproudové). 

Dochází k záboru zemědělského 

půdního fondu a zastavitelné 

plochy. 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
ZÚR 

nový 

problém - 

Nutné řešit 

v nadmístní

m měřítku 

v rámci ZÚR 

MSK 

trvá - Nutné 

řešit 

v nadmístním 

měřítku 

v rámci ZÚR 

MSK 

trvá - Nutné 

řešit 

v nadmístním 

měřítku 

v rámci ZÚR 

MSK 



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV  

C – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

PŘÍLOHA Č. 1 

 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont  

2016 

Časový 

horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ11 

Záměr vlakotramvaje x 

silniční doprava (Silnice I. 

třídy) 

Záměr vlakotramvaje zasahuje 

do stávajícího systému městské 

silniční dopravy. 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
ZÚR, územní plán 

nový 

problém 
trvá trvá 

DZ12 
Nebezpečný dopravní 

úsek pro chodce 

Vysoká intenzita autodopravy 

včetně autobusů MHD i ČSAD v 

úseku ulice Padlých hrdinů 

Havířov Bludovice územní plán 
nový 

problém 
trvá trvá 

DZ13 
Křižovatky ulic Hlavní, 

Obecní a Školní 

Zřízení okružní křižovatky pro 

zpomalení provozu a zajištění 

větší bezpečnosti na území obce 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán - nový problém trvá 

DZ14 
Křižovatky ulic Hlavní a 

Nádražní 

Zřízení okružní křižovatky pro 

zpomalení provozu a zajištění 

větší bezpečnosti na území obce 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán - nový problém trvá 

DZ15 Parkování ve městě 

Nelze stavebně rozšířit komunikace a 

zřídit parkovací pruh z důvodu 

umístění vzrostlých stromů (ul. 

Gogolova, Bludovická, Gustava 

Klimenta, Sadová, V Parku, Točitá, 

Balzacova, Nad Terasou, 

Družstevnická, Majakovského, 

Čajkovského Sukova, Koperníkova, 

Máchova, Marxova, E.Urxe, 

Zednická, Stavbařská) 

Havířov 
Bludovice, Havířov-

město 

územní studie, 

strategický plán města 
- nový problém trvá 

DZ16 
Křižovatka Dělnická x 

Fryštátská x Kpt.Jasioka 

Výstavba okružní křižovatky z 

důvodu zvýšené intenzity 

provozu, zvýšení přehlednosti a 

bezpečnosti dopravy, zajištění 

bezpečnosti chodců 

Havířov Prostřední Suchá studie, ÚAP Kraje - nový problém trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont  

2016 

Časový 

horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ17 
Křižovatky Ostravská x 

Anglická 

Z důvodu zvýšení přehlednosti 

bezpečnosti dopravy, zajištění 

bezpečnosti chodců vhodnou 

úpravou této křižovatky 

(mimoúrovňová křižovatka, 

kruhový objezd, světelná 

signalizace) 

Havířov Havířov-město ZÚR, ÚAP Kraje - nový problém trvá 

DZ18 
Křižovatka Dlouhá třída x 

Studentská x Okrajová 

Vybudování kruhového objezdu z 

důvodu zvýšení přehlednosti a 

bezpečnosti dopravy, zajištění 

bezpečnosti chodců. 

Havířov Bludovice územní plán - nový problém vyřešeno 

DZ19 
Křižovatka U Skleníků x 

Dělnická 

Výstavba okružní křižovatky z 

důvodu zvýšení plynulosti a 

bezpečnosti dopravy a z důvodu 

špatného příjezdu k nákupnímu 

centru 

Havířov Prostřední Suchá studie, ÚAP Kraje - nový problém trvá 

DZ20 
Křižovatka Padlých hrdinů 

x Životická x Těrlická 

Vytvoření bezpečného přechodu 

chodců z důvodu umístění 

autobusové zastávky 

Havířov, 

Albrechtice 

Bludovice, 

Albrechtice u 

Českého Těšína 

ZÚR, ÚAP Kraje, 

územní plán 
- nový problém trvá 

DZ21 
Nebezpečný dopravní 

úsek pro chodce 

K zajištění bezpečnosti chodců 

vybudovat chodník podél ul. 

Anglická pro přechod přes 

železniční přejezd. 

Havířov Šumbark studie - nový problém trvá 

DZ22 
Nebezpečný dopravní 

úsek pro chodce 

Pro zvýšení bezpečnosti chodců 

vybudovat nový chodník podél 

komunikace Orlovská 

Havířov Dolní Suchá 
územní studie, ZÚR, 

ÚAP Kraje 
- nový problém trvá 

DZ23 
Křižovatka Těšínská x U 

Stadionu 

Řešení křižovatky z důvodu 

nárůstu dopravy vlivem výstavby 

občanské vybavenosti 

Havířov Bludovice 
ZÚR, ÚAP Kraje, 

územní plán 
- nový problém vyřešeno 

DZ24 Chybějící cyklostezka 

Řešit dopravní napojení 

cyklostezky na vybudovanou 

cyklostezku v Těrlicku 

Havířov, 

Těrlicko 

Bludovice, Dolní 

Těrlicko, Horní 

Těrlicko 

studie, podrobnější 

projektová 

dokumentace 

- nový problém 
vyřešeno – 

vybudováno  
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont  

2016 

Časový 

horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ25 
Propojení cyklostezek 

středem města 

Řešit dopravní napojení 

cyklostezek středem města po 

těchto úsecích: Hlavní třída od 

velkého kruhového objezdu po 

světelnou křižovatku ulic U 

Stromovky a Na Nábřeží, od 

Náměstí Republiky po křižovatku 

ulic Dlouhá třída a 17. listopadu, 

celá ulice Dělnická, celá ulice 17. 

listopadu, celá ulice Na Nábřeží, 

celá ulice Národní třída,ulice 

Těšínská v úseku od křižovatky 

ulic 17. listopadu x Na Nábřeží x 

Národní třída po křižovatku ulic 

Frýdecká x Okrajová,  celá ulice 

Frýštátská, celá ulice Moskevská. 

Havířov Havířov-město 

územní plán, studie, 

podrobnější projektová 

dokumentace 

- - nový problém 

DZ26 

Nebezpečný dopravní 

úsek pro chodce a 

vybudování cyklostezky 

Vybudování chodníku pro 

chodce, cyklostezky, rozšíření 

komunikace - návaznost na 

rozšíření prostoru křižovatky na 

ul. U Skleníků a to z důvodu 

velkého provozního zatížení. 

Havířov Havířov-město 

studie, podrobnější 

projektová 

dokumentace 

- - nový problém 

DZ27 
Parkovací plochy pro 

vozidla nad 2,5 t 

Vyčlenit parkovací plochy pro 

vozidla nad 2,5 t ve městě 
Havířov Havířov-město 

studie, podrobnější 

projektová 

dokumentace 

- - nový problém 

DZ28 Záchytné parkoviště 
Vybudování záchytného 

parkoviště u železniční stanice 
Havířov Havířov-město studie - - nový problém 

DZ29 
Rozšíření autobusové 

dopravy 

Rozšíření MHD do Bludovic a 

Životic 
Havířov Bludovice 

není řešitelné nástroji 

územního plánování 
- - nový problém 

DZ30 

Nedostatečné parametry 

komunikací, VO, 

veřejného prostranství 

Suburbanizace bez rozlišení 

širších vazeb a občanského 

vybavení 

Albrechtice, 

Havířov, Horní 

Suchá, Těrlicko 

Albrechtice u Českého 

Těšína, Dolní Těrlicko, 

Havířov-město, Dolní 

Datyně, Horní Suchá, 

Bludovice, Prostřední 

Bludovice, Prostřední Suchá 

studie, podrobnější 

projektová 

dokumentace 

  nový problém 
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Hygienické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 

2016 

Časový 

horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

HZ1 
Průchod komunikace I. 

třídy centrem města 

Zvýšená hlučnost a imisní 

zatížení 
Havířov 

Havířov-město, 

Bludovice 
ZÚR trvá trvá trvá 

 

Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 

2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ3 
Ochrana zemědělské půdy 

před zástavbou 

Půdní celky mají 

krajinotvorný význam, nutná 

ochrana ZPF 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
územní plán trvá trvá trvá 

EZ4 

Revitalizace - mlýnský náhon, 

Mezidolní potok, slepé 

rameno Sušanky 

Za účelem zvyšování 

retenční a akumulační 

schopnosti krajiny 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
studie trvá trvá trvá 

EZ5 
Zajištění průchodu 

zastavěným územím (zvěř) 

Obnovení migračních 

koridorů zvěře ve stávající 

zástavbě a v nově 

navrhovaných 

zastavitelných plochách 

Havířov 

Dolní Datyně, 

Bludovice, Havířov-

město 

územní plán trvá trvá trvá 

EZ6 
Zajištění průchodu územím - 

I/11 

Zpracovaná studie ŘSD, 

nutno zapracovat do ÚPD 
Havířov Bludovice studie trvá trvá trvá 

EZ7 

Významná stromová alej 

podél frekventované 

komunikace III. třídy 

Ochrana krajinného rázu Horní Bludovice Horní Bludovice - trvá trvá trvá 

EZ8 

Možný únik nebezpečných 

látek ve vymezené zóně 

havarijního plánování 

Možnost ekologické zátěže 

v zastavěné části obce 
Horní Suchá Horní Suchá - trvá 

trvá - vydáno 

nové 

rozhodnutí 

KÚ MSK 

2016 

trvá - vydáno 

nové 

rozhodnutí KÚ 

MSK 2016 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 

2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ9 
Zajištění průchodu územím - 

I/11 

Zpracovaná studie ŘSD, 

nutno zapracovat do ÚPD 
Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko 
studie trvá trvá trvá 

EZ11 Staré ekologické zátěže 

Negativní vliv zástavby na 

kvalitu zemědělské půdy, 

podzemní vody, v Těrlicku 

severní skládka chybně dle 

obce uvedena, nutno řešit s 

poskytovatelem údaje o 

území 

Albrechtice, 

Havířov, Horní 

Suchá, Těrlicko 

celé území obcí - trvá 
v řešení MŽP 

ČR - trvá 

v řešení MŽP 

ČR - trvá 

EZ12 Neregistrovaný sesuv 
Proveden geologický 

průzkum – aktivní sesuv 
Havířov Dolní Datyně 

ÚAP Havířov, 

poskytovatel 

nový 

problém 
trvá trvá 

EZ13 
Vyřazené zátěže 

produktovodu 

Problém nutné specifikovat 

jako nadmístní k řešení v 

ZÚR a krajských ÚAP 

Havířov 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá 
ZÚR, ÚAP Kraje 

nový 

problém 
trvá trvá 

EZ14 
Max. délky nepřerušené 

plotové soustavy 

Nutnost brát v úvahu 

stávající pěšiny pro chůzi. Z 

důvodu uchování starých 

migračních tras 

Havířov 

Dolní Datyně 

(výhledově celý 

Havířov) 

územní plán 
nový 

problém 
trvá trvá 

EZ15 Skládka TKO Chybná grafická část Havířov Dolní Suchá MŽP ČR 
nový 

problém 

v řešení MŽP 

ČR - trvá 

v řešení MŽP 

ČR - trvá 

EZ17 

Výskyt populace užovky 

podplamaté v rozvojové 

lokalitě  

Lokalita výskytu zvláště 

chráněného živočicha 

částečně zasahuje do 

vymezené plochy přestavby 

DS-P4 

Havířov Dolní Suchá územní plán 
nový 

problém 
trvá trvá 

EZ18 Neregistrovaný sesuv 
Proveden geologický 

průzkum – aktivní sesuv 
Havířov Bludovice 

ÚAP -  poskytovatel 

údajů 
- nový problém vyřešeno 

EZ19 Protipovodňové opatření 

Na hranici s obcí 

Albrechtice prověřit 

vybudování 

protipovodňového opatření 

na vodním toku Sušanka 

Horní Suchá, 

Albrechtice 

Horní Suchá, 

Albrechtice u 

Českého Těšína 

územní plán - nový problém trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 

2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ20 Svahová nestabilita  

Ujíždění svahu na ulici 

Okružní mezi ulicemi 

Opletalova a Petřvaldská 

Havířov Šumbark 

geologický průzkum, 

podrobnější projektová 

dokumentace 

- nový problém trvá 

EZ21 

Zatápění oblasti v křížení 

komunikace ul. Podolkovická 

a Lesního potoka 

Nelze upravit hloubku 

koryta, při přívalových 

deštích nutno hlídat 

množství naplavenin, které 

ucpávají propustek a 

následně dochází k rozlivu 

do zahrad a sklepů 

Havířov Prostřední Suchá studie - nový problém trvá 

EZ22 Trvalé zamokření lokality 

Špatným nebo 

nedostatečným 

odvodněním je trvale 

zamokřeno území mezi 

řekou Lučinou a Mezidolním 

potokem podél komunikace 

ul. Mezidolí 

Havířov Bludovice územní plán - nový problém trvá 

EZ23 
Výskyt Vážky široké v 

koridoru územní rezervy 

Lokalita výskytu zvláště 

chráněného živočicha 

zasahuje do vymezené 

plochy územní rezervy 

komunikace R48 

Havířov Dolní Suchá územní plán - - nový problém 

EZ24 Zasakování vod 

Řešení lokalit, kde nelze 

provést zasakování vod v 

návaznosti na novou 

vystavbu RD 

Havířov 

Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 

Bludovice a Dolní 

Datyně 

studie, podrobnější 

projektová 

dokumentace 

- - nový problém 

EZ25 Neregistrovaný sesuv 

Proveden geologický 

průzkum - aktivní sesuv v 

parku Stromovka (pod 

společností TSH a.s.) 

Havířov Havířov-město 
územně analytické 

podklady 
- - nový problém 

EZ26 Sušanské rybníky 

Revitalizace lokality v 

návaznosti na vedení 

cyklostezek 

Havířov Havířov-město 

studie, podrobnější 

projektová 

dokumentace 

- - nový problém 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 

2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ27 Sběrné dvory 

Rozšíření sítě sběrných 

dvorů v prostřední Suché, 

Bludovicích a Podlesí 

Havířov 
Prostřední Suchá, 

Bludovice 
- - - nový problém 

EZ28 Vnitrobloky 

Revitalizace dvorových 

částí a vnitrobloků na území 

města; např. se jedná o 

dvorové částí ulic: 

Pavlovova a Nedbalova, 

Svornosti x Hybešova x 

Třeneckého x Na Nábřeží, 

Junácká, Vardasova, 

prostranství kolem Orionu. 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 

studie, podrobnější 

projektová 

dokumentace 

- - nový problém 

 

Technické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 

2016 

Časový 

horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TZ1 

Chybějící kanalizace s 

napojením na ČOV v 

západní částí území 

Napojení na kanalizaci Horní Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

územní plán trvá trvá trvá 

TZ3 

Chybějící odkanalizování 

celého pravého břehu 

Těrlické přehrady 

Napojení na kanalizaci Těrlicko 
Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko 
územní plán, studie 

problém v 

řešení - již 

2/3 území 

realizovány 

 problém v 

řešení - již 2/3 

území 

realizovány 

 problém v 

řešení - již 2/3 

území 

realizovány 

TZ4 

Nedostatečné 

odkanalizování části obce 

Hradiště 

Napojení na kanalizaci 
Těrlicko, Český 

Těšín 

Hradiště pod Babí 

horou 
ZÚR 

nový 

problém 
trvá trvá 

TZ5 

Pořizovateli ÚAP předána 

aktualizována trasa 

produktovodu, nutno 

zapracovat do ÚPn. 

Rozdíl tras produktovodu 

mezi ÚPn a ÚAP 

Horní Suchá, 

Havířov 

Horní Suchá, 

Prostřední Suchá 
územní plán 

nový 

problém 

Horní Suchá - 

trvá, Havířov - 

trvá 

Horní Suchá - 

vyřešeno, 

Havířov - trvá 
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Jiné závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh dokumentace, 

kde má být problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 

2016 

Časový 

horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ1 

Vada v grafické části 

územně plánovací 

dokumentaci 

Topologicky nepřesná data, 

rozpor mezi změnou 

územního plánu a právním 

stavem, rozpor mezi 

vektorovými a rastrovými 

daty 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou 

územní plán - nový problém trvá 

OZ2 
Vada v územně plánovací 

dokumentaci 

Hranice vodní plochy 

Nebesák není v ÚPD 

shodná s realitou 

Horní Suchá Horní Suchá územní plán - nový problém vyřešeno 

OZ3 
Meliorační systémy - 

velkoplošné odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, 

jako nástupnická 

organizace po ZVHS, 

neposkytla údaje v takovém 

rozsahu jako ZVHS. Proto 

bylo nutné část dat od 

ZVHS z roku 2008 použít 

pro aktualizaci 2016. 

celé ORP 

Havířov 
k.ú. ORP Havířov 

ÚAP - poskytovatel 

údajů 
- nový problém trvá 

OZ4 
Záplavové území poskytnuté 

Povodím Odry - leden 2016 

Data nejsou korektní s 

vymezeným záplavovým 

územím Q100 z roku 2012, 

které poskytl KÚ MSK 

Havířov 
k.ú. Havířov - 

město 

ÚAP - poskytovatel 

údajů 
- nový problém trvá 
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3.2 POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ VZÁJEMNÝCH STŘETŮ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ A STŘETŮ 

TĚCHTO ZÁMĚRŮ S LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A S HODNOTAMI V ÚZEMÍ  

3.2.1 Střety vyplývající z aktualizace ZÚR/PÚR 

- 

3.2.2 Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém 

řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZZ7 

Zastavitelná plocha určená 

pro rodinné domy ve střetu s 

potencionálním ochranným 

pásmem hřbitova 

Zákon č.256/2001Sb., o 

pohřebnictví, územní 

rozhodnutí na OP není 

vydáno 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán trvá trvá 

novela zákona 

– vypuštěno  

 

3.2.3 Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území 

Střety záměrů s limity využití území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL3 
Záměr silnice I. třídy křižuje 

lokální biokoridor 

střet záměru s limitem v 

území 
Těrlicko 

Hradiště pod Babí 

horou 
územní plán trvá trvá trvá 

sZL4 
Záměr silnice I. třídy křižuje 

lokální biokoridor 

střet záměru s limitem v 

území 
Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL6 
Záměr silnice I. třídy křižuje 

regionální biokoridor 

střet záměru s limitem v 

území 
Těrlicko 

Hradiště pod Babí 

horou 
územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL11 
Záměr silnice I. třídy křižuje 

zastavěné území 

střet záměru s limitem v 

území 
Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL12 
Záměr silnice I. třídy křižuje 

zastavěné území 

střet záměru s limitem v 

území 
Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá trvá 

sZL18 
Záměr silnice I. třídy prochází 

lesem 

střet záměru s limitem v 

území 
Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL19 
Záměr silnice I. třídy prochází 

lesem 

střet záměru s limitem v 

území 
Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL20 
Záměr silnice I. třídy prochází 

lesem 

střet záměru s limitem v 

území 
Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL21 
Záměr silnice I. třídy prochází 

lesem 

střet záměru s limitem v 

území 
Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL22 
Záměr přeložky místní 

komunikace prochází lesem 

střet záměru s limitem v 

území 
Havířov Bludovice územní plán trvá trvá trvá 

sZL32 
Střet záměrů zastavitelné 

plochy a vedení VN 

ochranné pásmo vedení 

omezuje značnou část 

pozemku 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán trvá trvá trvá 

sZL33 
Plocha přestavby (Dukla) x 

poddolování, OP komunikace 
Negativní vliv těžby Havířov Dolní Suchá územní plán trvá trvá trvá 

sZL34 
Zastavitelné plochy na 

odvodněných pozemcích 

Zachování technických 

opatření na zemědělských 

půdách 

Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL35 

Zastavitelné plochy ve střetu s 

OP a BP plynových zásobníků 

v Třanovicích 

Ochranné pásmo 

plynárenského zařízení 
Těrlicko 

Hradiště pod Babí 

horou 
územní plán trvá trvá trvá 

sZL36 

Zastavitelné plochy pro RD ve 

střetu s potencionálním 

ochranným pásmem hřbitova 

Zákon č. 256/2001 Sb., o 

pohřebnictví, územní 

rozhodnutí na OP není 

vydáno 

Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
územní plán trvá trvá 

novela zákona 

– vypuštěno  

sZL37 
Zastavěné území v sesuvném 

území 

Negativní ovlivnění vodního 

režimu vlivem výskytu 

sklonitých orných půd 
Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL39 

Střet záměru koridoru 

komunikace I/11 Havířov-

Třanovice se stávající 

zástavbou  

Negativní vliv na okolní 

zástavbu  
Havířov 

Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 

Bludovice 

územní plán trvá trvá trvá 

sZL40 

Rozvojové plochy nadmístního 

významu zasahují do území 

ovlivněné důlní činností 

Střet záměru s limitem 

v území, nutnost řešení 

v nadmístním měřítku 

Horní Suchá, 

Karviná, Havířov a 

Orlová 

Prostřední Suchá, 

Horní Suchá, 

Karviná - Doly 

ZÚR 
nový 

problém 

Horní Suchá - 

trvá, Havířov - 

trvá 

Horní Suchá - 

trvá, Havířov - 

trvá 

sZL43 
Záměr silnice I. třídy křižuje 

záplavové území Q100 

střet záměru s limitem v 

území 
Horní Suchá Horní Suchá územní plán 

nový 

problém 
trvá trvá 

sZL44 

Střet záměru koridoru 

komunikace I/11 Havířov-

Třanovice se stávající 

zástavbou  

Negativní vliv na okolní 

zástavbu a negativní vliv i 

na krajinu (lesy, půda, …)  

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá trvá 

sZL42 
Záměr silnice I. třídy křižuje 

záplavové území Q100 

střet záměru s limitem v 

území 
Těrlicko 

Hradiště pod Babí 

horou, Horní 

Těrlicko 

územní plán 
nový 

problém 
trvá trvá 

sZL46 

Střet záměru obce na 

vybudování nové devítileté 

školy a mateřské školy s 

vymezeným záplavovým 

územím a melioracemi 

Ve vymezené lokalitě je 

realizován meliorační 

systém za účelem zlepšení 

úrodnosti plochy a 

zasahuje zde záplavové 

území Q100. 

Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán - nový problém trvá 

sZL45 

Střet záměru koridoru 

komunikace I/11 Havířov-

Třanovice se stávající 

zástavbou  

Negativní vliv na okolní 

zástavbu  
Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 

pod Babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový 

horizont 2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL47 

Střet záměru obce na 

vybudování nového lesoparku 

s vymezeným lokálním 

biokoridorem 

Ve vymezené lokalitě je 

částečně vymezen lokální 

biokoridor 

Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán - nový problém trvá 
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3.3 POŽADAVKY NA ODSTRANĚNÍ NEBO ZMÍRNĚNÍ NEGATIV V ÚZEMÍ, NA VYUŽITÍ POTENCIÁLŮ ROZVOJE ÚZEMÍ A NA 

SNÍŽENÍ NEVYVÁŽENÉHO VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO 

SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území (z roku 2016, aktualizované pro rok 2020) 

 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový horizont 

2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

RHP1 

Rekultivace a revitalizace 

území poznamenaného 

těžbou a jeho následné 

využití 

Ukončena těžba uhlí 
Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá, Horní 

Suchá, Albrechtice 

u Českého Těšína 

ZÚR trvá 

Albrechtice - trvá, 

Horní Suchá - 

průběžně 

realizováno, 

Havířov - 

předběžně 

realizováno 

Albrechtice - 

trvá, Horní 

Suchá - 

průběžně 

realizováno, 

Havířov - 

předběžně 

realizováno 

RHP2 

Přesná lokalizace 

poddolovaných a sesuvných 

území a nutnost určení jejich 

vhodného využití  

Vlivem důlní činnosti častá 

přítomnost sesuvných jevů. 

Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Bludovice, Havířov-

město, Dolní 

Datyně, Dolní 

Suchá, Prostřední 

Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 

Albrechtice u 

Českého Těšína 

studie trvá trvá trvá 

VD1 

Znečišťování povrchových i 

podzemních vod u vodního 

toku Stonávka. 

Způsobeno nedostatečným 

odkanalizováním rodinných 

domů a objektů individuální 

rekreace do septiků a žump 

okrajové části obcí 

Albrechtice, 

Těrlicko 

Albrechtice u 

Českého Těšína, 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod babí 

horou 

územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový horizont 

2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

VD3 

Hladina záplavového území 

(Q100) zasahuje do 

zastavěného území obcí 

Potřeba navrhnout 

protipovodňová opatření 

a nerozšiřovat zastavitelné 

území do záplavového 

území Q100 

Albrechtice, 

Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 

Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Havířov-

město, Dolní 

Suchá, Prostřední 

Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 

Albrechtice u 

Českého Těšína, 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice, Horní 

Těrlicko, Hradiště 

pod Babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 

HŽP1 

Překračovány imisní limity 

stanovené pro ochranu zdraví 

lidí 

Koncentrace polétavého 

prachu a polycyklické 

aromatické uhlovodíky a 

přízemního ozónu 

Albrechtice, 

Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 

Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá trvá 

OPK1 
Nerespektování principů 

trvalé udržitelnosti rozvoje 

Snížení ekologické stability 

krajiny – eroze, záplavy, 

šíření škůdců apod. 

Havířov, Horní 

Suchá 
k.ú. obcí územní plán trvá 

trvá s klesající 

tendencí 

trvá s klesající 

tendencí 

OPK2 
Zhoršení přírodního prostředí 

v chráněných územích 

Zazemňování, zhoršení 

kvality vody, odpadky, šíření 

invazních druhů rostlin 

Havířov, Těrlicko k.ú. obcí územní plán trvá trvá trvá 

OPK3 

Pokračující zábory volné 

krajiny a znehodnocení 

přírody rozšiřováním zástavby 

Suburbanizační devastace 

krajiny 
celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový horizont 

2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OPK4 

Fragmentace krajiny při 

budování nových dopravních 

komunikací nebo 

průmyslových ploch a střety s 

ÚSES 

Důsledek industriální krajiny 

Albrechtice, 

Havířov, Horní 

Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Havířov-

město, Dolní 

Suchá, Prostřední 

Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 

Albrechtice u 

Českého Těšína, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou 

ZÚR trvá 
celkově klesající 

tendence 

celkově 

klesající 

tendence 

OPK5 
Rostoucí tlak na výstavbu v 

přírodně cenných územích 

Suburbanizační devastace 

krajiny 

Horní Bludovice, 

Havířov, Těrlicko 

Dolní Datyně, 

Horní Bludovice, 

Havířov-město, 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou 

územní plán trvá trvá trvá 

ZPFa

PUPF

L1 

Minimalizovat zásahy do 

lesních porostů v rámci ÚPD 

a zábory zemědělské půdy 

Suburbanizační devastace 

krajiny 
celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

ZPFa

PUPF

L2 

Minimalizovat negativní 

dopady v souvislosti s 

plánovanou zástavbou a 

rozvojem rekreačních a 

dalších aktivit 

Využívat stávající plochy 

vyjmuté z ZPF a navracet 

po rekultivaci plochy zpět do 

ZPF 

Albrechtice, 

Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 

Suchá 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

ZPFa

PUPF

L3 

Minimalizovat zábor pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Omezit rozdělování lesních 

ploch, které vede ke 

snižování jejich stability a 

schopnosti samoobnovy 

Albrechtice, 

Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 

Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový horizont 

2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

ZPFa

PUPF

L4 

Zalesňování pozemků 

Zemědělsky nevyužívaných, 

erozně ohrožených, s 

nízkou hodnotou pro 

ochranu přírody 

Albrechtice, Horní 

Bludovice a 

Těrlicko 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

TI1 
Nedostatečné napojení 

obyvatel na kanalizaci 

Týká se pouze okrajových 

částí obcí nebo s nově 

vymezenými rozsáhlými 

zastavitelnými plochami 

Okrajové části obcí 

Horní Bludovice, 

Albrechtice, 

Těrlicko, Havířov 

Okrajové části obcí 

Horní Bludovice, 

Albrechtice, 

Těrlicko, Havířov 

územní plán, 

studie 

průběžně 

realizováno 

Albrechtice - trvá, 

Horní Bludovice - 

trvá, Těrlicko - 

průběžně 

realizováno, 

Havířov - 

průběžně 

realizováno 

Albrechtice - 

trvá, Horní 

Bludovice - 

trvá, Těrlicko - 

průběžně 

realizováno, 

Havířov - 

průběžně 

realizováno 

TI3 

Zvyšování podílu 

alternativních zdrojů energie 

při vytápění a dodávkách 

elektrické energie do 

domácností 

Využití rekultivovaných 

ploch pro výstavbu zařízení 

a staveb vyrábějící 

ekologickou energii 

Havířov, Horní 

Suchá 
k.ú. obcí  územní plán trvá trvá trvá 

DI1 
Rozvoj letiště Ostrava-

Mošnov 

Posílení vazeb na silniční a 

železniční síť republikového 

a mezinárodního významu a 

na Ostravsko 

Havířov, Horní 

Suchá 

 Havířov-město, 

Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 

Horní Suchá 

ZÚR, ÚAP 

Kraje 
nový trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový horizont 

2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DI2 

Pro rozvoj, doplnění a 

zkvalitnění systémů dopravní 

a technické infrastruktury 

přednostně využívat koridory 

stávajících sítí, plochy 

brownfields a revitalizované 

plochy po těžbě 

Silná vazba na ORP 

Karviná a Orlová 

Havířov, Horní 

Suchá 

Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 

Horní Suchá 

ÚAP Kraje nový trvá trvá 

SD1 

Vytvářet územní podmínky 

pro rozšiřování stávající sítě 

služeb pro seniory 

Budovat domy 

s pečovatelskou službou, 

hospicy, kluby pro seniory 

Havířov 
k.ú. města 

Havířova 

územní plán, 

komunitní plán 
trvá trvá trvá 

B1 

Zasíťování pozemků 

(zavedení inženýrských sítí) 

pro novou výstavbu rodinných 

a bytových domů 

V souvislosti s novými 

územními plány je nutné 

zajistit realizaci zasíťování 

pozemků. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 

studie, 

projektová 

příprava 

trvá trvá trvá 

B2 

Vysoký tlak na vymezování 

nových zastavitelných ploch 

pro RD 

 V souvislosti s migračním 

úbytkem obyvatel z 

Havířova a v ORP Karviné 

Těrlicko a Horní 

Bludovice 
k.ú. obcí 

ÚAP Kraje, 

Studie kraje 
trvá 

stoupající 

tendence 
trvá 

B3 

Řešit problematiku bytového 

fondu v oblastech se sociálně 

nepřizpůsobivými občany 

V území dochází k negativní 

sociální fragmentaci 

obyvatelstva 

Havířov, Horní 

Suchá 

Prostřední Suchá, 

Šumbark, Horní 

Suchá 

komunitní plán, 

strategický 

plán, komunální 

politika 

trvá trvá trvá 

B4 
Neřízený vznik sociálních 

ubytoven 

Migrace obyvatelstva z 

jiných regionů - vznik 

sociálně vyloučených 

objektů 

Havířov, Horní 

Suchá 

Bludovice, Havířov-

město, Dolní 

Suchá, Prostřední 

Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá 

komunitní plán, 

strategický 

plán, komunální 

politika 

nový 
setrvalá 

tendence 

setrvalá 

tendence 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 

dokumentace, 

kde má být 

problém řešen 

Časový 

horizont 

2014 

Časový horizont 

2016 

Časový 

horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

B5 
Zvýšený počet neobsazených 

bytů v centru zástavby 

Neúměrné zvyšování cen 

bytů a poskytovaných 

služeb vede k opouštění 

bytů specifických vlastníků 

bytových domů 

Havířov, Horní 

Suchá 

Bludovice, Havířov-

město, Prostřední 

Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá 

nelze řešit 

nástroji 

územního 

plánování 

nový 

Horní Suchá - 

setrvalá 

tendence, 

Havířov - trvá 

Horní Suchá - 

setrvalá 

tendence, 

Havířov - trvá 

R1 
Nedostatečná atraktivita 

území 

Zvýšení rekreačního 

potenciálu lokality 

vytvářením turisticky 

atraktivních stezek, tras a 

cyklotras 

Havířov, Horní 

Suchá 
k.ú. obcí strategický plán trvá 

Horní Suchá - 

trvá, Havířov - 

klesající 

tendence 

Horní Suchá - 

trvá, Havířov - 

klesající 

tendence 

R2 
Nedostatečné využití 

rekreačního potenciálu 

Vymezení vhodných ploch 

pro nové ubytovací kapacity 

a zkvalitňování stávajících 

rekreačních zařízení. 

Těrlicko  

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou 

územní plán trvá 
trvá s klesající 

tendencí 

trvá s klesající 

tendencí 

R3 

Intenzivní individuální 

rekreace s negativními 

dopady na životní prostředí a 

krajinný ráz  

Důsledek 70.let 20.století, 

kdy byly realizovány stavby 

pro individuální rekreaci s 

nedostatečnou technickou 

infrastrukturou. 

Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

HP1 

Usilovat o vymezení nových 

ploch pro rozvoj podnikání 

nebo plochy zemědělské 

Podpora zvýšení 

zaměstnanosti. 

Albrechtice, Horní 

Bludovice, Těrlicko 
k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

HP2 

Vysoká míra 

nezaměstnanosti, dlouhodobá 

míra nezaměstnanosti, pokles 

počtu obsazených pracovních 

míst, nízká míra 

podnikatelské aktivity 

Silná vazba na Ostravský 

region, důsledek 

ekonomických problémů 

regionu. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 

nelze řešit 

nástroji 

územního 

plánování 

trvá trvá trvá 
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PŘEHLED SLEDOVANÝCH JEVŮ  

Číslo 

jevu 
Sledovaný jev 

1 zastavěné území 

1a plochy s rozdílným způsobem využití 

1b zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy změn v krajině 

2 zařízení výroby 

3 zařízení občanského vybavení 

3a veřejná prostranství 

4a brownfieldy 

5a památkové rezervace a památkové zóny a jejich ochranná pásma 

8a nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma 

10 statky zapsané na Seznamu světového dědictví a jejich nárazníkové zóny 

11 urbanistické a krajinné hodnoty 

11a struktura a výška zástavby 

13a 
architektonicky nebo urbanisticky cenné stavby nebo soubory staveb, historicky významné stavby, 

místa nebo soubory staveb 

16 území s archeologickými nálezy 

17a krajinný ráz 

17b krajiny a krajinné okrsky 

21 územní systém ekologické stability 

23a významné krajinné prvky 

24 přechodně chráněné plochy 

25a velkoplošná zvláště chráněná území, jejich zóny a ochranná pásma a klidové zóny národních parků 

27a maloplošná zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma 

30 přírodní parky 

32 památné stromy a informace o jejich ochranném pásmu 

33 biosférické rezervace UNESCO, geoparky UNESCO, národní geoparky 

34 NATURA 2000 - evropsky významné lokality 

35 NATURA 2000 - ptačí oblasti 

35a smluvně chráněná území 

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

36a mokřady dle Ramsarské úmluvy 

36b biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců 

37a lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa 

41 bonitované půdně ekologické jednotky a třídy ochrany zemědělského půdního fondu 

42a plochy vodní a větrné eroze 

43 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

43a plochy vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravnění 

44 vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma 

45 chráněné oblasti přirozené akumulace vod 



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE 

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV  

C – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 

 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2020 

5 

Číslo 

jevu 
Sledovaný jev 

46 zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod 

46a povrchové vody využívané ke koupání 

47 vodní útvary povrchových a podzemních vod, vodní nádrže a jejich ochranná pásma 

48a území chráněná pro akumulaci povrchových vod 

49 povodí vodního toku, rozvodnice 

50a záplavová území včetně aktivních zón 

52a kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem 

52b kritické body a jejich povodí 

53 území ohrožená zvláštními povodněmi 

54a stavby, objekty a zařízení na ochranu před povodněmi a území určená k řízeným rozlivům povodní 

55 přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní minerální vody a jejich ochranná pásma 

56 lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a vnějších území lázeňského místa 

57 dobývací prostory 

58 chráněná ložisková území 

59 chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

60 ložiska nerostných surovin 

61 poddolovaná území 

62 sesuvná území a území jiných geologických rizik 

63 stará důlní díla 

64 staré zátěže území a kontaminované plochy 

64a uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního odpadu 

65 oblasti s překročenými imisními limity 

65a hlukové zóny obcí 

67 technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma 

68 vodovodní řady a jejich ochranná pásma 

69 technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma 

70 kanalizační stoky a jejich ochranná pásma 

71 výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma 

72 elektrické stanice a jejich ochranná pásma 

73 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma 

74 technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma 

75 vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma 

76 technologické objekty zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma 

77a vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma 

79 technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma 

80 teplovody a jejich ochranná pásma 

82a elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území 

82b sdružené liniové sítě 

83 jaderná zařízení 
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Číslo 

jevu 
Sledovaný jev 

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

85 skládky a jejich ochranná pásma 

86 spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma 

87 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu a jejich ochranná pásma 

93a pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich ochranná pásma 

93b terminály a logistická centra 

94a železniční dráhy, jejich kategorie a jejich ochranná pásma 

98 lanové dráhy a jejich ochranná pásma 

100 tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma 

101 trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma 

102a letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území 

104 sledované vodní cesty 

105 hraniční přechody 

105a linky a zastávky veřejné hromadné dopravy 

106 cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky 

107 objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území 

108 vojenské újezdy a jejich zájmová území 

109 vymezené zóny havarijního plánování 

110a objekty civilní a požární ochrany 

112a stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu 

113a pohřebiště, krematoria, válečné hroby a pietní místa 

114 jiná ochranná pásma 

116a plán společných zařízení 

118 další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou položkou 

118a vymezení správních územních celků 

119 další dostupné informace o území 
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1 ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ POZITIV A NEGATIV V ÚZEMÍ 

Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území SO ORP Havířov provedeno v níže uvedeném 

tematickém členění: 

• širší územní vztahy, 

• prostorové a funkční uspořádání území, 

• struktura osídlení, 

• sociodemografické podmínky a bydlení, 

• příroda a krajina, 

• vodní režim a horninové prostředí, 

• kvalita životního prostředí, 

• zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

• občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství, 

• dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, 

• ekonomické a hospodářské podmínky, 

• rekreace a cestovní ruch, 

• bezpečnost a ochrana obyvatel. 

 

Souhrnné vyhodnocení podle tematického členění 

Souhrnné vyhodnocení pozitiv a negativ v jednotlivých tematických členěních vychází z hodnocení 

jednotlivých obcí, které je uvedeno v kartách obcí.  

Výroky vychází z pozitiv a negativ vyřčených v oblastech hodnocení vyváženosti udržitelného rozvoje 

(příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel). 

Pro každý výrok je vyhodnocen počet obcí a podíl obcí, pro které byl výrok vyřčen. 
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1.1 ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – ŠIRŠÍ VZTAHY 

JEV ZDROJ 

Vymezený koridor pro dálnici ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118 

Vymezený koridor pro silnici I. třídy ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118 

Vymezený koridor pro silnici II. třídy ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118 

Vymezený koridor pro železniční trať ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118 

Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118 

Vymezená plocha pro letiště ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 102a, 118 

Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 104, 118 

Vymezený koridor pro vodní cestu ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 118 

Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118 

Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 74, 118 

Vymezený koridor pro VVTL plynovod ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118 

Vymezený koridor pro VTL plynovod ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118 

Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kV ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 72, 118 

Vymezený koridor pro vedení VVN ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 73, 118 

Vymezený koridor pro dálkovod ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 77a, 118 

Jaderná zařízení PÚR, ÚAP, část A, jev č. 83 

Vymezená plocha pro výstavbu jaderného zařízení ÚAP, část A, jev č. 83 

Plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé 

jaderné palivo 
ÚAP, část A, jev č. 83 

Rozvojová oblast ZÚR 

Rozvojová osa ZÚR 

Specifická oblast ZÚR 

 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – ŠIRŠÍ VZTAHY 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Vymezený koridor pro dálnici P 
Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce 

vzhledem ke zlepšení napojení na dálnici  
HOS existence jevu 

Vymezený koridor pro dálnici N 
Zhoršení kvality životního prostředí vymezením 

koridoru pro dálnici 
ZIV existence jevu 

Vymezený koridor pro silnici I. 

třídy 
P 

Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke 

změně trasování silnice I. třídy 
SOC existence jevu 

Vymezený koridor pro silnici I. 

třídy 
N 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením 

koridoru pro silnici I. třídy 
ZIV existence jevu 

Vymezený koridor pro silnici 

II. třídy 
P 

Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke 

změně trasování silnice II. třídy 
SOC existence jevu 

Vymezený koridor pro 

železniční trať 
P 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje 

vzhledem k možnému napojení na železniční trať 
HOS existence jevu 

Vymezený koridor pro 

železniční trať 
N 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením 

koridoru pro železniční trať 
ZIV existence jevu 

Vymezený koridor pro 

vysokorychlostní trať 
N 

Omezení územního rozvoje vzhledem k existenci 

koridoru vysokorychlostní tratě 
HOS existence jevu 

Vymezená plocha pro nákladní 

přístav s překladištěm 
P 

Rozvoj výroby a skladování vzhledem k využití 

nákladního přístavu s překladištěm 
HOS existence jevu 

Koridor vodní cesty vymezený 

uvnitř nebo v blízkosti 

zastavěného území 

N 
Omezení územního rozvoje vzhledem k existenci 

koridoru vodní cesty 
HOS existence jevu 

Vymezená plocha pro 

předávací stanici na plynovodu 

VTL 

P 
Využití napojení na plánovanou předávací stanici 

VTL plynovodu 
HOS existence jevu 

Vymezená plocha pro P Využití napojení na plánovanou rozvodnu VVN 100 HOS existence jevu 
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PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – ŠIRŠÍ VZTAHY 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

rozvodnu na vedení 110 kV kV 

Jaderná zařízení N 
Snížení atraktivity obce vzhledem k existenci 

jaderného zařízen 
SOC existence jevu 

Jaderná zařízení P 
Širší možnosti ekonomiky obce vzhledem k existenci 

provozem jaderného zařízení 
HOS existence jevu 

Vymezená plocha pro výstavbu 

jaderného zařízení 
N 

Snížení atraktivity obce vzhledem k záměru výstavby 

jaderného zařízení 
SOC existence jevu 

Vymezená plocha pro výstavbu 

jaderného zařízení 
P 

Zlepšení ekonomiky obce výstavbou a provozem 

jaderného zařízení 
HOS existence jevu 

Plocha pro hlubinné úložiště 

vysoce radioaktivních odpadů a 

vyhořelé jaderné palivo 

N 

Snížení atraktivity obce vzhledem k potenciální ploše 

pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a 

vyhořelého jaderného paliva 

SOC existence jevu 

Rozvojová oblast P 
Zvýšení územního i hospodářského rozvoje 

vzhledem k existenci rozvojové oblasti 
HOS existence jevu 

Rozvojová osa P 
Zvýšení územního i hospodářského rozvoje 

vzhledem k existenci rozvojové osy 
HOS existence jevu 

 

 

Souhrnné vyhodnocení 

1.1 Širší územní vztahy 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem ke zlepšení napojení na dálnici 0 0% 

Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy 4 80% 

Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice II. třídy 0 0% 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k možnému napojení na železniční trať 1 20% 

Rozvoj výroby a skladování vzhledem k využití nákladního přístavu s překladištěm 0 0% 

Využití napojení na plánovanou předávací stanici VTL plynovodu 0 0% 

Využití napojení na plánovanou rozvodnu VVN 100 kV 0 0% 

Širší možnosti ekonomiky obce vzhledem k existenci jaderného zařízení 0 0% 

Zlepšení ekonomiky obce výstavbou a provozem jaderného zařízení 0 0% 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti 5 100% 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové osy 0 0% 

  

1.1 Širší územní vztahy 

Negativa 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro dálnici 0 0% 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy 4 80% 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro železniční trať 1 20% 

Omezení územního rozvoje vzhledem k existenci koridoru vysokorychlostní tratě 0 0% 

Omezení územního rozvoje vzhledem k existenci koridoru vodní cesty 0 0% 

Snížení atraktivity obce vzhledem k existenci jaderného zařízení 0 0% 

Snížení atraktivity obce vzhledem k záměru výstavby jaderného zařízení 0 0% 
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Snížení atraktivity obce vzhledem k potenciální ploše pro hlubinné úložiště vysoce 

radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva 
0 0% 

 

Širší územní vztahy jsou významným faktorem rozvoje všech obcí SO ORP Havířov, i vlastního města 

Havířova. Především se jedná o vazby v rámci celého regionu Ostravska (druhé největší aglomerace 

v ČR po Praze). Vnímat je potřeba i tradiční širší rekreační vazby na Beskydy, vytvářející plošně 

rozsáhlý region.  

Pro území správního obvodu ORP Havířov je v územně plánovacích dokumentacích plánována změna 

trasování silnice I. třídy, což se dotkne území celkem 4 obcí a území 1 obce se dotýká záměr vymezení 

koridoru pro železniční trať. Nové koridory pro dopravní stavby spolu vždy přináší na jedné straně 

zlepšení dopravních možností a odlehčení určitého území od působení negativních dopadů na obytné 

prostředí. Na druhé straně však vznikají tlaky na životní, případně i obytné prostředí v novém území. 

Pro minimalizaci dopadu negativních vlivů jak z výstavby dopravní stavby, tak následně z provozu na 

nových komunikací je nutné dbát na různá opatření a postupovat v souladu s vyvážeností pilířů 

udržitelného rozvoje. 

Celé řešené území se nachází v rámci rozvojové oblasti, což může vést k rozvoji územního i 

hospodářského rozvoje celého území, zejména v lokalitách s dobrým dopravním napojení. 
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1.2 PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

JEV ZDROJ 

Zastavitelné plochy ÚAP, část A, jev č. 1b 

Plochy přestavby ÚAP, část A, jev č. 1b 

Plochy změn v krajině ÚAP, část A, jev č. 1b 

Plochy bydlení ÚAP, část A, jev č. 1a 

Zastavitelné plochy bydlení ÚAP, část A, jev č. 1b 

Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení vypočteno, kalkulačka URBANKA 

Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení 
porovnání s výsledkem podle kalkulačky 

URBANKA 

Plochy výroby a skladování ÚAP, část A, jev č. 1a 

Zastavitelné plochy výroby a skladování ÚAP, část A, jev č. 1b 

Míra zastavěnosti zastavitelných ploch výroby a skladování obec 

Plochy rekreace ÚAP, část A, jev č. 1a 

Zastavitelné plochy rekreace ÚAP, část A, jev č. 1b 

Míra zastavěnosti zastavitelných ploch rekreace obec 

Plochy občanského vybavení ÚAP, část A, jev č. 1a 

Zastavitelné plochy občanského vybavení ÚAP, část A, jev č. 1b 

Míra zastavěnosti zastavitelných ploch občanského vybavení obec 

 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Míra aktuálního naplnění 

odhadované potřeby ploch 

pro bydlení 

P 
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající 

prognóze vývoje počtu obyvatel 
SOC hodnota>90 

Míra aktuálního naplnění 

odhadované potřeby ploch 

pro bydlení 

N 
Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je nižší, než 

by odpovídalo prognóze vývoje počtu obyvatel 
SOC hodnota<50 

Míra aktuálního naplnění 

odhadované potřeby ploch 

pro bydlení 

N 
Narušení tradiční struktury obce vzhledem k 

předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení 
SOC hodnota>160 

Zastavitelné plochy výroby a 

skladování 
P 

Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování 

k rozvoji ekonomických aktivit 
HOS existence jevu 

Zastavitelné plochy rekreace P 
Využití vymezených ploch rekreace k rozvoji 

společenství obyvatel 
SOC existence jevu 

Zastavitelné plochy 

občanského vybavení 
P 

Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k 

rozvoji společenství obyvatel 
SOC existence jevu 

 

 

Souhrnné vyhodnocení 

1.2 Prostorové a funkční uspořádání území 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 1 20% 

Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 4 80% 

Využití vymezených ploch rekreace k rozvoji společenství obyvatel 2 40% 

Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 4 80% 
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1.2 Prostorové a funkční uspořádání území 

Negativa 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je nižší, než by odpovídalo prognóze vývoje počtu 

obyvatel 
0 0% 

Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro 

bydlení 
3 60% 

Z funkčního hlediska je stále významná tradiční orientace ekonomiky (restrukturalizace v 90. letech 

měla značné negativní dopady na nezaměstnanost a úroveň mezd). V řešeném území probíhá mírná 

funkční diferenciace obcí a sídel navázána na posilování obytných a rekreačních funkcí (mimo město 

Havířov). Prostorové a funkční uspořádání území SO ORP Havířov má značnou setrvačnost, menší 

stabilita se projevuje zejména v krizovém období.   

S výjimkou obce Těrlicko bylo ve všech obcích správního obvodu zjištěno vymezení nových 

zastavitelných ploch pro výrobu a skladování a ploch pro občanské vybavení, což vede k rozvoji 

ekonomických aktivit rozvoji společenství obyvatel. Nové zastavitelné plochy pro rekreaci jsou 

vymezeny pouze ve dvou obcích, což není překvapivé vzhledem k charakteru řešeného území. Nové 

plochy pro bydlení jsou vymezeny ve všech obcích, ve 3 obcích byl indikován problém s jejich 

předimenzovaným rozsahem oproti vypočítané potřebě vzhledem k prognóze vývoje počtu obyvatel 

v jednotlivých obcích (více k prognóze v kap. 1.4).  

Pro výpočet Míry aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení byla použita urbanistická 

kalkulačka URBANKA (www.urbanka.cz), která umožňuje optimalizaci potřeby ploch pro novou 

bytovou výstavbu, přičemž rozvojové nároky hodnotí s ohledem na zvolenou koncepci urbanistického 

rozvoje obce, na prognózu růstu počtu obyvatel, volbu zástavby a demografická specifika území. 

Kalkulačka byla připravena v rámci výzkumného projektu „Regionální disparity v dostupnosti 

bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“ 

podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj pod číslem WD-05-07-3 a byla aktualizována v roce 

2013. Kalkulačka URBANKA při výpočtu vychází z předpokladu dlouhodobého poklesu zalidněnosti 

bytů, ke kterému dochází především změnou rodinných forem života. Kromě stálého zmenšování 

velikosti cenzových domácností se na poklesu zalidněnosti podílí i transformace trvalého na druhé 

bydlení, přičemž i nová bytová výstavba slouží často jako druhé, rekreační bydlení. Dále kalkulačka 

vychází z prognózy vývoje počtu obyvatel v období zhruba 15 let od vydání územního plánu obce. 

Pouze v obci Horní Suchá byl indikován rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající 

prognóze vývoje počtu obyvatel. 
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1.3 STRUKTURA OSÍDLENÍ 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – STRUKTURA OSÍDLENÍ 

JEV ZDROJ 

Velikostní kategorie sídla Územně identifikační registr ČR, 2019 

Počet částí obce Územně identifikační registr ČR, 2019 

Počet katastrálních území Územně identifikační registr ČR, 2019 

Celková výměra obce ČSÚ, ÚAP, 2019 

Výměra zastavěného území ÚAP, část A, jev č. 1 

Počet obyvatel 2019 ČSÚ, průběžná evidence 

Struktura a výška zástavby ÚAP, část A, jev č. 11a 

 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – STRUKTURA OSÍDLENÍ 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Počet obyvatel 2019 P 
Vyšší občanská vybavenost a možnosti 

uplatnění v obci vzhledem k počtu obyvatel 
SOC hodnota>5000 

 

 

Souhrnné vyhodnocení 

1.3 Struktura osídlení 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Vyšší občanská vybavenost a možnosti uplatnění v obci vzhledem k počtu obyvatel 1 20% 

Více jak 80 % obyvatel SO ORP Havířov žije ve městě Havířově, jako centru celého řešeného území 

se 71 200 obyvateli. Ostatní obce správního obvodu se pohybují v rozmezí 2 400 až 4 600 obyvatel. 

Proto i sledovaná vyšší občanská vybavenost a možnosti uplatnění v obci vzhledem k počtu obyvatel 

se vyskytuje právě v jedné obci – v Havířově.  

Vývoj sídelní struktury SO ORP Havířov byl v posledních desetiletích (po r. 1990) výrazně ovlivněn 

vnějšími impulsy, silným tlakem na pokles počtu bydlících obyvatel ve městě Havířově.  Migrace 

s dopady na sídelní strukturu je generována změnami preferencí v oblasti bydlení a zvýšenou 

mobilitou obyvatel. Specifickým úkolem je řešení problémů sídlišť a vyloučených lokalit, zejména 

s ohledem na názory obyvatel (dopady na soudržnost obyvatel území).  Více k vývoji počtu obyvatel 

v jednotlivých obcích a v celé ORP je uvedeno v kap. 1.4. 
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1.4 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

JEV ZDROJ 

Počet obyvatel 1991 ČSÚ, SLDB 1991 

Počet obyvatel 2001 ČSÚ, SLDB 2001 

Počet obyvatel 2011 ČSÚ, SLDB 2011 

Počet obyvatel 2012 ČSÚ, průběžná evidence 

Počet obyvatel 2013 ČSÚ, průběžná evidence 

Počet obyvatel 2014 ČSÚ, průběžná evidence 

Počet obyvatel 2015 ČSÚ, průběžná evidence 

Počet obyvatel 2016 ČSÚ, průběžná evidence 

Počet obyvatel 2017 ČSÚ, průběžná evidence 

Počet obyvatel 2018 ČSÚ, průběžná evidence 

Počet obyvatel 2019 ČSÚ, průběžná evidence 

Krátkodobá změna počtu obyvatel 2017-2019 ČSÚ, průběžná evidence 

Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2011-2019 ČSÚ, průběžná evidence ČSÚ 

Předpokládaný počet obyvatel 2035 
prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky 

URBANKA 

Podíl dětí ve věku 14 let a nižším ČSÚ, SLDB 2011 

Podíl seniorů ve věku 65 let a vyšším ČSÚ, SLDB 2011 

Index stáří poměr počtu seniorů a dětí 

Počet trvale obydlených bytů vypočteno, 2019 

Průměrná zalidněnost bytů vypočteno 

Počet bytů ve vlastních domech ČSÚ, SLDB 2011 

Podíl bytů ve vlastních domech vypočteno 

Podíl neobydlených bytů vypočteno 

Nové byty dokončené v letech 2011-2019 ČSÚ, stavebnictví 

Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně vypočteno, 2019 

 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Krátkodobá změna počtu 

obyvatel 2017-2019 
N 

Narušení společenství obyvatel obce vzhledem k 

nadměrnému růstu počtu obyvatel 
SOC hodnota>10 

Dlouhodobá změna počtu 

obyvatel 2011-2019 
N Nepříznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel SOC hodnota<-10 

Dlouhodobá změna počtu 

obyvatel 2011-2019 
P Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel SOC hodnota>5 

Index stáří N Nepříznivá věková struktura obyvatelstva SOC hodnota>130 

Index stáří P Příznivá věková struktura obyvatelstva SOC hodnota<85 

Podíl bytů ve vlastních 

domech 
P Vysoký podíl bytů ve vlastních domech SOC hodnota>40 

Podíl neobydlených bytů N Vysoký podíl neobydlených bytů SOC hodnota>10 

Počet nových bytů na 1000 

obyvatel ročně 
P Vysoká intenzita bytové výstavby SOC hodnota>1.5 

Počet nových bytů na 1000 

obyvatel ročně 
N Nízká intenzita bytové výstavby SOC hodnota<1.1 
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Souhrnné vyhodnocení 

1.4 Sociodemografické podmínky a bydlení 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 2 40% 

Příznivá věková struktura obyvatelstva 0 0% 

Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 4 80% 

Vysoká intenzita bytové výstavby 4 80% 

 

 

1.4 Sociodemografické podmínky a bydlení 

Negativa 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Nepříznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 0 0% 

Narušení společenství obyvatel obce vzhledem k nadměrnému růstu počtu obyvatel 0 0% 

Nepříznivá věková struktura obyvatelstva 2 40% 

Vysoký podíl neobydlených bytů 0 0% 

Nízká intenzita bytové výstavby  1 20% 

Z hlediska sociodemografických podmínek je situace ve správním obvodu ORP Havířov průměrná. 

V necelé polovině obcí lze sledovat příznivý dlouhodobý vývoj obyvatel, na druhou stranu stejně tak 

lze u necelé poloviny obcí sledovat nepříznivou věkovou strukturu obyvatelstva. Problém s velkým 

množstvím neobydlených bytů se nevyskytuje nikde, naopak kromě Havířova je ve všech ostatních 

obcích indikována velká intenzita bytové výstavby, která jen dokresluje níže popsaný trend poklesu 

počtu obyvatel v Havířově vůči ostatním 4 obcím. 

 

Vývoj věkové struktury obyvatel je pod obecným tlakem stárnutí populace v celé ČR (vyspělých 

zemích). Zlepšení demografického vývoje po r. 2000 bylo prvotně zapříčiněno vychýlenou věkovou 

strukturou („Husákovy děti“) a makroekonomickým vývojem (vysoké kladné saldo migrace ze 

zahraničí), nikoliv výraznější změnou populačního klimatu. V posledních letech je patrné, jak vliv 

kladného salda migrace ze zahraničí, tak i mírné zlepšení populačního klimatu (stoupající plodnost 

žen). 

Přesnost prognózy (projekce) počtu obyvatel na úrovni obcí je ovlivněna zejména velikosti obce 

a faktory migrace. ČSÚ (r. 2018) ve své poslední projekci počtu obyvatel do roku 2100 pracuje 

s migrací (průměrné kladné saldo 20 000 obyvatel ročně). Ani toto saldo nezaručí v dlouhodobém 

vývoji růst počtu obyvatel v ČR. V nejnovější prognóze ČSÚ (r. 2019) pro Moravskoslezský kraj je 

uvažováno s celkovým poklesem počtu obyvatel v kraji o cca 15 % (do roku 2050). Tento pokles je 

nejvyšší ve srovnání s jinými kraji ČR (blíží se mu relativní pokles v Karlovarském kraji), při velmi 

mírném růstu počtu obyvatel v rámci celé ČR o cca 1 %.    

Dále je také potřeba vnímat rozdíl mezi územně plánovacími a jinými typy prognóz (projekcí). 

Územně plánovací prognózy jsou většinou „optimističtější“, podrobné projekce se v minulosti 

zpracovávaly maximálně na úrovni okresů a jsou i poměrně pracné. Územně plánovací prognóza 

v rámci ÚAP je tak chápána jako vybilancovaný expertní odhad, založený zejména na znalosti území 

obcí, vazeb v rámci regionu.  
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Zatímco migrace na úrovni ČR je v posledních letech prakticky neprognózovatelná, u vývoje 

přirozenou měnou byly očekávány úbytky počtu obyvatel. Mírný růst počtu obyvatel ČR jako celku je 

příznivou skutečností, omezeně ovlivňující i situaci v Moravskoslezském kraji, minimálně v řešeném 

území.  

V těchto širších demografických podmínkách není reálné, aby SO ORP Havířov změnil dosavadní 

vývojové trendy, tj. zastavil tlak na pokles počtu obyvatel, jehož dominantní příčinou je především 

záporné saldo migrace ve městě Havířově. Otázkou je vývoj počtu přítomných obyvatel 

v „suburbanizujících“ obcích, který je limitován zejména nabídkou pozemků, u vybraných lokalit 

může narazit i na odpor stávajících obyvatel území obcí. 

Pro hodnocení vývoje počtu obyvatel v obcích SO ORP Havířov byla použita 7 bodová hodnotící 

stupnice (podobně jako u ÚAP MSK, aby byla zajištěna lepší porovnatelnost přístupů a hodnocení), 

hodnota 1 – nejpříznivější vývoj, 4 – průměrný (nikoliv matematickém smyslu, ale jako stále ještě 

akceptovatelný vývoj – tj. i velmi mírný pokles počtu obyvatel), 7 nejméně příznivý vývoj.  

Použité parametry hodnocení změny počtu obyvatel  

Hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 

Krátkodobá změna počtu 

obyvatel v období 4 let 

mezi aktualizací ÚAP  

větší 

nebo 

rovno 

8% 

menší než 

8% a větší 

nebo rovno 

5% 

menší než 

5% a větší 

nebo rovno 

2% 

menší než 

2% a větší 

nebo rovno -

1% 

menší než -

1% a větší 

nebo rovno -

4% 

menší než -

4% a větší 

nebo rovno -

7% 

menší než 

-7% 

Dlouhodobá změna počtu 

obyvatel v patnáctiletém 

období 

(obvyklého bilančního 

období územního plánu)  

větší 

nebo 

rovno 

12% 

menší než 

12% a větší 

nebo rovno 

6% 

menší než 

6% a větší 

nebo rovno 

2% 

menší než 

2% a větší 

nebo rovno -

2% 

menší než -

2% a větší 

nebo rovno -

6% 

menší než -

6% a větší 

nebo rovno -

12% 

menší než 

 -12% 

 

Při vymezování intervalů pro hodnocení bylo vycházeno z hodnot za celou ČR a z hodnot za 

jednotlivé skupiny obcí (velké rozdíly existují u malých obcí, menších než 100 obyvatel).  

Dále pak i ze skutečnosti, že nadměrný (zejména dlouhodobý) růst počtu obyvatel není pozitivním 

jevem. V případě, že růst dlouhodobě překračuje 1 % ročně, je otázkou dopad na soudržnost obyvatel 

a hospodářský pilíř území (vyvolané a prahové investice, např. ve školství, dopravě). 

Hodnocení vývoj počtu obyvatel v obcích SO ORP Havířov (dlouhodobý a krátkodobý vývoj) 

ukazatel / obec 

Změna počtu obyvatel 1. 1. 2005 až 1. 1. 

2020 (15 let) 

Změna počtu obyvatel 1. 1. 2016 až 1. 1. 2020 

(4 roky) 

Počet 

obyvatel 

1. 1. 2020 

 
výchozí 

počet 

obyvatel 

změna 

počtu 

obyvatel 

%  

změna 

hodnoc

ení 

indikát

oru 

výchozí 

počet 

obyvatel 

změna 

počtu 

obyvatel 

%  

změna 

hodnoc

ení 

indikát

oru 

Albrechtice 3 994 -152 -3,8% 5 3 948 -106 -2,7% 5 3 842 

Havířov 84 784 -13584 -16,0% 7 74 101 -2 901 -3,9% 5 71 200 

Horní 

Bludovice 1 704 737 43,3% 1 2 313 128 5,5% 2 2 441 

Horní Suchá 4 488 -77 -1,7% 4 4 537 -126 -2,8% 5 4 411 

Těrlicko 4 161 439 10,6% 2 4 372 228 5,2% 2 4 600 

SO ORP 99 131 -12637 -12,7% 7 89 271 -2 777 -3,1% 5 86 494 

ČR 10 220 577 473 362 4,6% 3 10 553 843 140 096 1,3% 4 10 693 939 

(zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty a hodnocení) 
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Výsledné hodnocení vývoje počtu obyvatel se u krátkodobého hodnocení v případě města Havířova 

jeví lepší (stále je však podprůměrné), závažnost situace je patrná až z dlouhodobějšího vývoje (město 

Havířov v 15letém období ztrácelo více než 1% obyvatel města ročně, celkem více než 13 tis. 

obyvatel). U obce Horní Bludovice je patrné opačný vývoj, prudký růst počtu obyvatel obce, i přes 

vnímání provázanosti s vývojem města Havířova je otázkou, zda uvedený růst není nadměrný. 

Dostupnost vybavenosti v Havířově je velmi dobrá. Jednoznačně příznivý je dlouhodobý vývoj v obci 

Těrlicko, která poskytuje nejkvalitnější bydlení i v rámci širšího okolí, než je řešené území.  

Proces suburbanizace se v případě obcí SO ORP Havířov územně a strukturálně diferencuje (směřuje 

na jih do obcí Podbeskydí). Vývoj počtu obyvatel obcí v jednotlivých letech je obvykle diferencovaný, 

zejména u malých obcí, kde může působit i řada náhodných vlivů. V následujícím přehledu za 

jednotlivé obce je proto pracováno s vývojem v 15leté časové řadě, ze které je možno jednoznačněji 

odhadovat vývojové trendy. 

Předpokládaný počet obyvatel v roce 2035 (vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 

 Albrechtice Havířov Horní Bludovice Horní Suchá Těrlicko 

2005 3 994 84 784 1 704 4 488 4 161 

2006 3 954 84 427 1 718 4 484 4 149 

2007 3 967 84 219 1 784 4 507 4 202 

2008 3 969 84 033 1 847 4 498 4 208 

2009 3 990 83 558 1 922 4 512 4 190 

2010 3 991 82 896 1 982 4 525 4 201 

2011 3 939 79 690 2 027 4 424 4 220 

2012 3 928 78 503 2 099 4 511 4 278 

2013 3 928 77 371 2 147 4 576 4 297 

2014 3 948 76 109 2 214 4 585 4 295 

2015 3 937 75 049 2 271 4 516 4 334 

2016 3 948 74 101 2 313 4 537 4 372 

2017 3 906 73 274 2 340 4 527 4 420 

2018 3 873 72 382 2 385 4 464 4 472 

2019 3 848 71 903 2 413 4 415 4 517 

2020 3 842 71 200 2 441 4 411 4 600 

2035 3 950 64 000 3 025 4 500 4 950 
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1.5 PŘÍRODA A KRAJINA 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – PŘÍRODA A KRAJINA 

JEV ZDROJ 

Národní parky ÚAP, část A, jev č. 25a 

Chráněné krajinné oblasti ÚAP, část A, jev č. 25a 

NATURA 2000 - evropsky významné lokality ÚAP, část A, jev č. 34 

NATURA 2000 - ptačí oblasti ÚAP, část A, jev č. 35 

Přírodní rezervace ÚAP, část A, jev č. 27a 

Přírodní památky ÚAP, část A, jev č. 27a 

Přechodně chráněné plochy ÚAP, část A, jev č. 24 

Památné stromy ÚAP, část A, jev č. 32 

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s 

národním významem 
ÚAP, část A, jev č. 36 

Nadregionální biocentra ÚAP, část A, jev č. 21 

Nadregionální biokoridory ÚAP, část A, jev č. 21 

Regionální biocentra ÚAP, část A, jev č. 21 

Regionální biokoridory ÚAP, část A, jev č. 21 

Lokální biocentra ÚAP, část A, jev č. 21 

Lokální biokoridory ÚAP, část A, jev č. 21 

Přírodní parky ÚAP, část A, jev č. 30 

Významné krajinné prvky registrované ÚAP, část A, jev č. 23a 

Krajiny ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 17a 

Krajinné okrsky ÚSK, ÚAP, část A, jev č. 17b 

Koeficient ekologické stability ČSÚ, ÚAP, 2019 

 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – PŘÍRODA A KRAJINA 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Národní parky N 
Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k 

existenci národního parku 
HOS existence jevu 

Národní parky P 
Kvalitní přírodní prostředí dané existencí národního 

parku 
ZIV existence jevu 

Chráněné krajinné oblasti N 
Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k 

existenci CHKO 
HOS existence jevu 

Chráněné krajinné oblasti P Kvalitní přírodní prostředí dané existencí CHKO ZIV existence jevu 

Lokality NATURA 2000 N 
Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k 

existenci lokality NATURA 2000 
HOS existence jevu 

Lokality NATURA 2000 P 
Kvalitní přírodní prostředí dané existencí lokality 

NATURA 2000 
ZIV existence jevu 

Přírodní parky N 
Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k 

existenci přírodního parku 
HOS existence jevu 

Přírodní parky P 
Kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního 

parku 
ZIV existence jevu 

Koeficient ekologické 

stability 
N Nízká úroveň koeficientu ekologické stability ZIV hodnota<0,3 

Koeficient ekologické 

stability 
P Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability ZIV hodnota>3 
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Souhrnné vyhodnocení 

1.5 Příroda a krajina 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Kvalitní přírodní prostředí dané existencí národního parku 0 0% 

Kvalitní přírodní prostředí dané existencí CHKO 0 0% 

Kvalitní přírodní prostředí dané existencí lokality NATURA 2000 0 0% 

Kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního parku 0 0% 

Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability 0 0% 

 

1.5 Příroda a krajina 

Negativa 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci národního parku 0 0% 

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci CHKO 0 0% 

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci lokality NATURA 2000 0 0% 

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku 0 0% 

Nízká úroveň koeficientu ekologické stability  0 0% 

Správní obvod ORP Havířov je z hlediska ochrany přírody a krajiny vzhledem ke svému 

urbanizovanému charakteru velmi specifický. Do území nezasahuje žádné chráněné území národního 

parku, chráněné krajinné oblasti ani soustavy Natura 2000 a přírodního parku. V území se vykytují 

pouze přírodní památky (Havířov a Horní Bludovice), památné stromy (Albrechtice, Havířov a Horní 

Suchá) a ve všech obcích významné krajinné prvky. Celé území je pokryto skladebnými částmi 

územního systému ekologické stability na regionální a lokální úrovni. Z krajin vymezených v 

zásadách územního rozvoje je v území nachází Oblasti specifických krajin ostravské pánve a Oblasti 

specifických krajin beskydského podhůří. Hodnoty koeficientu ekologické stability v území 

nedosahují nízkých ani vysokých hodnot. 

Neexistence chráněných území tak pro řešené území neznamená omezení a komplikace při rozvoji 

zejména dopravní infrastruktury, nicméně rovněž pak nenapomáhá zajišťovat předpoklad kvalitnějšího 

a vyváženějšího životního prostředí pro obyvatelstvo daného regionu. 
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1.6 VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

JEV ZDROJ 

Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma ÚAP, část A, jev č. 44 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod ÚAP, část A, jev č. 45 

Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod ÚAP, část A, jev č. 46 

Záplavová území Q100 na území obce ÚAP, část A, jev č. 50a 

Podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 vypočteno 

Aktivní zóny záplavového území Q100 ÚAP, část A, jev č. 50a 

Podíl zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 vypočteno 

Území ohrožená zvláštními povodněmi ÚAP, část A, jev č. 53 

Podíl zastavěného území v území ohroženém zvláštními povodněmi vypočteno 

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod ÚAP, část A, jev č. 48a 

Zastavěné území v územní rezervě pro LAPV ÚAP, část A, jev č. 1, 48a 

Území určená k řízeným rozlivům povodní ÚAP, část A, jev č. 54a, 

Záměr výstavby suché vodní nádrže ÚAP, část A, jev č. 1b, 54a 

Záměr výstavby protipovodňové hráze ÚAP, část A, jev č. 1b, 54a 

Ložiska nerostných surovin ÚAP, část A, jev č. 60 

Dobývací prostory ÚAP, část A, jev č. 57 

Vymezené plochy pro dobývací prostory ÚAP, část A, jev č. 57, 118 

Chráněná ložisková území ÚAP, část A, jev č. 58 

Stará důlní díla ÚAP, část A, jev č. 63 

Poddolovaná území ÚAP, část A, jev č. 61 

Sesuvná území a území jiných geologických rizik ÚAP, část A, jev č. 62 

 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Podíl zastavěného území v 

záplavovém území Q100 
N 

Vysoký podíl zastavěného území v 

záplavovém území Q100 
HOS hodnota>50 

Podíl zastavěného území v aktivní 

zóně záplavového území Q100 
N 

Pokles hodnoty stavebních objektů v 

aktivní zóně záplavového území Q100 HOS hodnota>50 

Zastavěné území v územní rezervě 

pro LAPV 
N 

Omezení rozvoje obce vzhledem k 

situování zastavěného území v územní 

rezervě pro LAPV 

HOS existence jevu 

Záměr výstavby staveb, objektů a 

zařízení na ochranu před povodněmi 
P 

Zlepšení ochrany zastavěného území před 

povodněmi po zřízení suché vodní nádrže 
HOS existence jevu 

Záměr výstavby staveb, objektů a 

zařízení na ochranu před povodněmi 
P 

Zlepšení ochrany zastavěného území před 

povodněmi po výstavbě protipovodňové 

hráze 

HOS existence jevu 

Dobývací prostory N 
Zhoršené obytné prostředí vzhledem k 

těžbě nerostů 
ZIV existence jevu 

Dobývací prostory P 
Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na 

ekonomiku obce 
HOS existence jevu 

Vymezené plochy pro dobývací 

prostory 
N 

Zhoršení obytného prostředí obce po 

otevření dobývacího prostoru 
ZIV existence jevu 

Vymezené plochy pro dobývací 

prostory 
P 

Zlepšení ekonomiky obce otevřením 

dobývacího prostoru 
HOS existence jevu 
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Souhrnné hodnocení 

1.6 Vodní režim a horninové prostředí 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze  5 100% 

Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po zřízení suché vodní nádrže  0 0% 

Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce  4 80% 

Zlepšení ekonomiky obce otevřením dobývacího prostoru 0 0% 

 

1.6 Vodní režim a horninové prostředí 

Negativa 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Vysoký podíl zastavěného území v záplavovém území Q100  0 0% 

Pokles hodnoty stavebních objektů v aktivní zóně záplavového území Q100 0 0% 

Omezení rozvoje obce vzhledem k situování zastavěného území v územní rezervě pro LAPV 0 0% 

Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů  4 80% 

Zhoršení obytného prostředí obce po otevření dobývacího prostoru 0 0% 

Vodní režim nepředstavuje pro řešené území ORP Havířov komplikovanou oblast. V obcích není 

indikován rozsáhlejší problém s výskytem zastavěného území v záplavovém území. Celé území je 

navíc dotčeno záměrem výstavby protipovodňové hráze pro zlepšení ochrany zastavěného území před 

povodněmi.  

Horninové prostředí je téma, které má na řešené velký dopad. Po celém území se nachází ložiska 

nerostných surovin, dobývací prostory, chráněná ložisková území, poddolovaná a sesuvná území a 

jedno staré důlní dílo v Horní Suché. Tyto skutečnosti mohou tvořit příležitosti na ekonomický rozvoj 

řešeného území, zároveň však působí negativně na životní prostředí, v tomto případě zejména na 

prostředí obytné. Je proto nutné dbát na minimalizaci negativního působení těžby na své okolí a 

vyvažovat tak ekonomické přínosy s nepříznivými vlivy na životní prostředí. 
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1.7 KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

JEV ZDROJ 

Oblasti s překročenými imisními limity ČHMÚ, ÚAP, část A, jev č. 65 

Stacionární zdroje znečištění ovzduší ÚAP, část A, jev č. 119 

Staré zátěže území a kontaminované plochy ÚAP, část A, jev č. 64 

Skládky a jejich ochranná pásma, spalovny a zařízení zpracovávající 

biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma 
ÚAP, část A, jev č. 85, 86 

Brownfieldy ÚAP, část A, jev č. 4a 

Hlukové zóny obcí ÚAP, část A, jev č. 65a 

Dálnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v 

jeho blízkosti 
ÚAP, část A, jev č. 93a 

Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území ÚAP, část A, jev č. 93a 

Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území ÚAP, část A, jev č. 94a 

 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Oblasti s překročenými 

imisními limity 
N 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem 

k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 
ZIV existence jevu 

Stacionární zdroje znečištění 

ovzduší 
N 

Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci 

stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 
ZIV existence jevu 

Staré zátěže území a 

kontaminované plochy 
N 

Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k 

možným negativním projevům starých zátěží území a 

kontaminovaných ploch 

ZIV existence jevu 

Skládky a jejich ochranná 

pásma, spalovny a zařízení 

zpracovávající biologicky 

rozložitelné odpady a jejich 

ochranná pásma 

N 
Zhoršená kvalita obytného prostředí existencí 

skládky nebo spalovny 
ZIV existence jevu 

Brownfieldy P 
Využití ploch brownfieldů pro rozvoj ekonomických 

aktivit 
HOS existence jevu 

Brownfieldy N 
Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci 

ploch brownfieldů 
ZIV existence jevu 

Dálnice jako zdroj hluku a 

znečištění ovzduší v 

zastavěném území nebo v 

jeho blízkosti 

N 
Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po 

dálnici  
SOC existence jevu 

Silnice I. třídy jako zdroj 

hluku a znečištění ovzduší v 

zastavěném území 

N 
Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po 

silnici I. třídy 
SOC existence jevu 

Železniční trať jako zdroj 

hluku v zastavěném území 
N 

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po 

železnici 
SOC existence jevu 
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Souhrnné vyhodnocení 

1.7 Kvalita životního prostředí 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Využití ploch brownfieldů pro rozvoj ekonomických aktivit  2 40% 

 

1.7 Kvalita životního prostředí 

Negativa 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví 5 100% 

Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší  0 0% 

Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých zátěží 

území a kontaminovaných ploch 
4 80% 

Zhoršená kvalita obytného prostředí existencí skládky nebo spalovny 1 20% 

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po dálnici 0 0% 

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po silnici I. třídy  0 0% 

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici  0 0% 

Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfieldů 2 40% 

Správní obvod ORP Havířov spadá do území se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním 

limitům pro ochranu zdraví. Do území se zhoršenou kvalitou ovzduší spadají všechny obce. Problém 

se zhoršením obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům kontaminovaných 

ploch se vyskytuje u 80 % obcí. Problém se zhoršenou kvalitou obytného prostředí existencí skládky 

nebo spalovny se pak vyskytuje pouze v obci Horní Suchá. 

Pozitivum pro možnosti hospodářského rozvoje a zároveň negativum pro obytné prostředí lze 

spatřovat v existenci ploch brownfieldů, tyto protichůdné jevy se vyskytují u 40 % obcí. 
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1.8 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FORND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNCE LESA 

JEV ZDROJ 

Celková výměra obce ČSÚ, ÚAP, 2019 

Zemědělská půda celkem ČSÚ, ÚAP, 2019 

Orná půda ČSÚ, ÚAP, 2019 

Chmelnice ČSÚ, ÚAP, 2019 

Vinice ČSÚ, ÚAP, 2019 

Zahrady ČSÚ, ÚAP, 2019 

Ovocné sady ČSÚ, ÚAP, 2019 

Trvalé travní porosty ČSÚ, ÚAP, 2019 

Lesní půda ČSÚ, ÚAP, 2019 

Vodní plochy ČSÚ, ÚAP, 2019 

Zastavěné plochy ČSÚ, ÚAP, 2019 

Ostatní plochy ČSÚ, ÚAP, 2019 

Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 

Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 

Podíl III. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 

Podíl IV. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 

Podíl V. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41 

Podíl pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 37a 

Podíl ploch vodní a větrné eroze z celkové výměry zemědělské půdy ÚAP, část A, jev č. 42a 

 
PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Podíl I. třídy ochrany z 

celkové výměry zemědělské 

půdy 

N 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému 

podílu zemědělské půdy I. třídy ochrany 
HOS hodnota>30 

Podíl I. třídy ochrany z 

celkové výměry zemědělské 

půdy 

P 

Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný 

existencí vysokého podílu zemědělské půdy I. 

třídy ochrany 

HOS hodnota>30 

Podíl II. třídy ochrany z 

celkové výměry zemědělské 

půdy 

N 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému 

podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany 
HOS hodnota>50 

Podíl II. třídy ochrany z 

celkové výměry zemědělské 

půdy 

P 

Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný 

existencí vysokého podílu zemědělské půdy II. 

třídy ochrany 

HOS hodnota>50 

Podíl pozemků určených k 

plnění funkce lesa na 

celkové výměře obce 

N 
Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému 

podílu pozemků určených k plnění funkce lesa 
HOS hodnota>70 

Podíl pozemků určených k 

plnění funkce lesa na 

celkové výměře obce 

P 

Vyšší kvalita životního prostředí daná existencí 

vyššího podílu pozemků určených k plnění funkce 

lesa na celkové výměře obce  

ZIV hodnota>70 

Podíl ploch vodní a větrné 

eroze z celkové výměry 

zemědělské půdy 

N 
Ohrožení půdní složky a její biodiverzity vodní a 

větrnou erozí 
ZIV hodnota>30 
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Souhrnné vyhodnocení  

1.8 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný existencí vysokého podílu zemědělské 

půdy I. třídy ochrany 
0 0% 

Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný existencí vysokého podílu zemědělské 

půdy II. třídy ochrany 
2 40% 

Vyšší kvalita životního prostředí daná existencí vyššího podílu pozemků určených k plnění 

funkce lesa na celkové výměře obce 
0 0% 

 

1.8 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Negativa 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy ochrany 0 0% 

Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany  2 40% 

Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu pozemků určených k plnění funkce 

lesa  
0 0% 

Ohrožení půdní složky a její biodiverzity vodní a větrnou erozí - - 

Správní obvod ORP Havířov není vzhledem ke svému urbanizovanému charakteru příliš zemědělsky 

využívaným územím. Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný existencí vysokého podílu 

zemědělské půdy II. třídy ochrany a zároveň možné omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému 

podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany je indikován u 40 % obcí. Větší plochy pozemků určených k 

plnění funkce lesa se nevyskytují v žádné z obcí.  
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1.9 OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ 

PROSTRANSTVÍ 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNE JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ 

PROSTRANSTVÍ 

JEV ZDROJ 

Mateřská škola šetření IRI, KÚ 

Základní škola šetření IRI, KÚ 

Střední, vyšší nebo vysoká škola ORP 

Zdravotnické zařízení KÚ 

Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory ORP 

Bazén nebo aquacentrum šetření IRI, obec 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) šetření IRI, obec, ÚAP, část A, jev č. 46a 

Dostupnost občanské vybavenosti šetření IRI, ORP, OK 

Veřejná prostranství ÚAP, část A, jev č. 3a 

 
PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Základní škola P Existence základní školy SOC existence jevu 

Střední, vyšší nebo vysoká 

škola 
P Existence střední, vyšší nebo vysoké školy SOC existence jevu 

Zdravotnické zařízení P Existence zdravotnického zařízení SOC existence jevu 

Dům s pečovatelskou službou 

nebo penzion pro seniory 
P 

Existence domu s pečovatelskou službou nebo 

penzionu pro seniory existence jevu 
SOC existence jevu 

Bazén nebo aquacentrum P 
Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí 

bazénu nebo aquacentra 
SOC existence jevu 

Venkovní koupaliště (včetně 

přírodního koupání) 
P 

Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí 

koupaliště (včetně přírodního koupaní) 
SOC existence jevu 

Dostupnost občanské 

vybavenosti 
P Dobrá dostupnost občanské vybavenosti SOC existence jevu 

Dostupnost občanské 

vybavenosti 
N Slabá dostupnost občanské vybavenosti SOC absence jevu 

 

Souhrnné vyhodnocení 

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Existence základní školy  5 100% 

Existence střední, vyšší nebo vysoké školy 2 40% 

Existence zdravotnického zařízení  1 20% 

Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory 2 40% 

Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí bazénu nebo aquacentra 1 20% 

Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí koupaliště (včetně přírodního koupaní) 1 20% 

Dobrá dostupnost občanské vybavenosti 5 100% 
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9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

Negativa 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Slabá dostupnost občanské vybavenosti 0 0% 

Občanská vybavenost je vzhledem k centrálnímu postavení plně vybaveného města Havířova pro celé 

území velmi dobrá. Jako problematická se však může vzhledem k nepříznivé věkové struktuře u 40 % 

obcí v území a celkovému trendu stárnutí populace jevit existence domu s pečovatelskou službou nebo 

penzionu pro seniory rovněž pouze ve dvou obcích. Novým sledovaným jevem je pak celková 

dostupnost občanské infrastruktury v území. Dobrá dostupnost byla indikována opět z důvodu 

centrálnímu postavení plně vybaveného města Havířova pro celé území jako dobrá. 
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1.10 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH DOSTUPNOSTI 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJÍ 

DOSTUPNOSTI 

JEV ZDROJ 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti ÚAP, část A, jev č. 93a 

Silnice I. třídy ÚAP, část A, jev č. 93a 

Silnice II. třídy ÚAP, část A, jev č. 93a 

Železniční trať ÚAP, část A, jev č. 94a 

Železniční stanice nebo zastávka v obci nebo v její blízkosti ÚAP, část A, jev č. 105a 

Letiště a letecké stavby ÚAP, část A, jev č. 102a 

Sledované vodní cesty ÚAP, část A, jev č. 104 

Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti ÚAP, část A, jev č. 104 

Dostupnost dopravní infrastruktury šetření IRI, ORP, OK 

Veřejný vodovod ÚAP, část A, jev č. 68 

Veřejná kanalizace ÚAP, část A, jev č. 70 

Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod ÚAP, část A, jev č. 69 

Plynofikace ÚAP, část A, jev č. 75 

Dostupnost technické infrastruktury šetření IRI, ORP, OK 

 
PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH 

DOSTUPNOSTI 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Sjezd z dálnice nebo v obci 

nebo v její blízkosti 
P 

Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti 

sjezdu z dálnice 
HOS existence jevu 

Silnice I. třídy P 
Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice 

I. třídy 
HOS existence jevu 

Železniční trať P 
Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci 

železniční tratě 
HOS existence jevu 

Železniční stanice nebo 

zastávky 
P Existence železniční stanice nebo zastávky SOC existence jevu 

Nákladní přístav v obci nebo 

v její blízkosti 
P Napojení na vodní cestu s nákladním přístavem HOS existence jevu 

Dostupnost dopravní 

infrastruktury 
P Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury SOC existence jevu 

Dostupnost dopravní 

infrastruktury 
N Slabá dostupnost dopravní infrastruktury SOC absence jevu 

Veřejný vodovod N 
Snížená schopnost rozvoje obce vzhledem k absenci 

vodovodu 
HOS absence jevu 

Vlastní nebo sdílená čistírna 

odpadních vod 
P Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV HOS existence jevu 

Vlastní nebo sdílená čistírna 

odpadních vod 
N 

Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem 

k absenci čistírny odpadních vod 
ZIV absence jevu 

Plynofikace N 
Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k absenci 

plynofikace 
ZIV absence jevu 

Plynofikace P Zastavěné území napojené na plyn HOS existence jevu 

Dostupnost technické 

infrastruktury 
P Dobrá dostupnost technické infrastruktury SOC existence jevu 

Dostupnost technické 

infrastruktury 
N Slabá dostupnost technické infrastruktury SOC absence jevu 
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Souhrnné vyhodnocení 

1.10 Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice 5 100% 

Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy 2 40% 

Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě 2 40% 

Existence železniční stanice nebo zastávky 3 60% 

Napojení na vodní cestu s nákladním přístavem 0 0% 

Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury 5 100% 

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV  5 100% 

Zastavěné území napojené na plyn   5 100% 

Dobrá dostupnost technické infrastruktury 5 100% 

 

1.10 Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

Negativa 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Slabá dostupnost dopravní infrastruktury 0 0% 

Snížená schopnost rozvoje obce vzhledem k absenci vodovodu 0 0% 

Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 0 0% 

Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k absenci plynofikace  0 0% 

Slabá dostupnost technické infrastruktury 0 0% 

Výrazně silnou stránkou správního obvodu ORP Havířov je stoprocentní plynofikace obcí a jejich plné 

napojení na vodovod. Napojení na kanalizaci s čistírnou odpadních vod se rovněž vyskytuje u všech 

obcí. 

 

Z hlediska dopravní obslužnosti je velkou výhodou správního obvodu jeho napojení na dálniční síť, 

kdy se v dobré dojížďkové vzdálenosti vyskytují úseky hned tří dálničních tras – D1, D56 a D48.  

 

Havířov, Horní Suchá a Albrechtice pak vykazují i dobré spojení pro železnici, když jejich územím 

prochází železniční trať odpojená z hlavního koridoru do Ostravy a Bohumína a všechny tři obce na 

trati disponují železniční stanicí či zastávkou.   

Novým sledovaným jevem v oblasti dopravní a technické infrastruktury je hodnocení její dostupnosti. 

Hodnocení dostupnosti veřejné infrastruktury je silně závislé na existence plných dat o výskytu 

daných jevů, což je obecně v rámci aktualizací územně analytických podkladů často diskutovaný 

problém. Avšak pro ORP Havířov platí že dobrá dostupnost dopravní i technické infrastruktury se 

vyskytuje u všech obcí v rámci správního obvodu. 
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1.11 EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

JEV ZDROJ 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel ČSÚ, SLDB 2011 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel vypočteno 

Podíl nezaměstnaných osob ČSÚ, 2019 

Podíl nezaměstnaných osob v mikroregionu ČSÚ, 2019 

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním ČSÚ, SLDB 2011 

Podíl obyvatel se základním vzděláním ČSÚ, SLDB 2011 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti ÚAP, část A, jev č. 93a 

Terminály a logistická centra ÚAP, část A, jev č. 93b 

Zařízení výroby a skladování ÚAP, část A, jev č. 1a, 2 

Terminály a logistická centra ÚAP, část A, jev č. 93b 

 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

JEV TYP VYROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Podíl nezaměstnaných osob P Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci HOS hodnota<5 

Podíl nezaměstnaných osob 

v mikroregionu 
P 

Využití nabídky pracovních příležitostí 

v mikroregionu 
HOS hodnota<5 

Podíl obyvatel s vysokoškolským 

vzděláním 
P 

Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským 

vzděláním jako předpoklad hospodářského 

rozvoje 

HOS hodnota>10 

Podíl obyvatel se základním 

vzděláním 
N 

Vysoký podíl obyvatel se základním 

vzděláním zhoršující socioekonomické 

podmínky 

HOS hodnota>25 

 

Souhrnné vyhodnocení 

1.11 Ekonomické a hospodářské podmínky 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci 2 40% 

Využití nabídky pracovních příležitostí v mikroregionu 0 0% 

Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského 

rozvoje 
3 60% 

  

  

1.11 Ekonomické a hospodářské podmínky 

Negativa 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Vysoký podíl obyvatel se základním vzděláním zhoršující socioekonomické podmínky  0 0% 

Postavení SO ORP Havířov je v rámci ekonomických a hospodářských podmínek podprůměrné až 

špatné (v měřítku celé ČR). Město Havířov nevytváří vlastní region pohybu za prací, podmínky 

zaměstnanosti jsou zde omezené, primárně a dlouhodobě příčinou záporného salda migrace, zejména 

mladých a vzdělaných obyvatel. Ve vztahu k jiným regionům ČR se tak projevuje migrace za prací 

(částečně i vzděláním). Změnu je potřeba hledat v oblasti moderní regionální politiky, která by do 

regionu podpořila přesun pracovních míst ve třetím sektoru, vytvářející pracovní místa pro mladé 
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vzdělané lidi (vedoucí k omezení migrace obyvatel zejména z města Havířova). Nezbytná je tak 

koordinace v rámci celého Ostravska, resp. Moravskoslezského kraje. 

1.12 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

JEV ZDROJ 

Počet hromadných ubytovacích zařízeních  ČSÚ, 2019 

Lázeňská místa ÚAP, část A, jev č. 56 

Významné vyhlídkové body ÚAP, část A, jev č. 11 

Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, 

sjezdovky 
ÚAP, část A, jev č. 106 

Rekreační přístavy nebo přístaviště ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI 

Lanové dráhy  ÚAP, část A, jev č. 98 

Bazén nebo aquacentrum šetření IRI, obec 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) šetření IRI, obec, ÚAP, část A, jev č. 46a 

Vysoký rekreační a turistický potenciál z předchozích sedmi jevů – výskyt čtyř a více 

Vymezená plocha pro sjezdovku ÚAP, část A, jev č. 1b, 106, 118 

Vymezený koridor pro lanovku ÚAP, část A, jev č. 1b, 98, 118 

Statky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví a jejich 

nárazníkové zóny 
ÚAP, část A, jev č. 10 

Památkové rezervace a památkové zóny ÚAP, část A, jev č. 5a 

Nemovité národní kulturní památky ÚAP, část A, jev č. 8a 

Nemovité kulturní památky ÚAP, část A, jev č. 8a 

Architektonicky cenné stavby nebo soubory staveb nebo historicky 

významné stavby nebo soubory 
ÚAP, část A, jev č. 13a 

Významné stavební dominanty ÚAP, část A, jev č. 11 

Urbanistické a krajinné hodnoty ÚAP, část A, jev č. 11 

Místa významných událostí  ÚAP, část A, jev č. 13a 

Krajinné památkové zóny ÚAP, část A, jev č. 5a 

 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – REKREACE CESTOVNÍHO RUCHU 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Vysoký rekreační a turistický 

potenciál 
P Rozvoj rekreace a cestovního ruchu v území  HOS hodnota 4 a více 

Vysoký rekreační a turistický 

potenciál 
P 

Vyšší kvalita života v území vzhledem 

k vysokému rekreačnímu potenciálu 
SOC hodnota 4 a více 

Statky zapsané na Seznamu 

světového dědictví 
P 

Rozvoj cestovního ruchu daný existencí památky 

UNESCO 
HOS existence jevu 

Památkové rezervace a 

památkové zóny 
P 

Rozvoj cestovního ruchu daný existencí 

památkové rezervace nebo zóny 
HOS existence jevu 

Nemovité národní kulturní 

památky  
P 

Rozvoj cestovního ruchu daný existencí nemovité 

národní kulturní památky 
HOS existence jevu 
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Souhrnné vyhodnocení 

1.12 Rekreace a cestovní ruch 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Rozvoj rekreace a cestovního ruchu v území  1 20% 

Vyšší kvalita života v území vzhledem k vysokému rekreačnímu potenciálu 1 20% 

Rozvoj cestovního ruchu daný existencí památky UNESCO 0 0% 

Rozvoj cestovního ruchu daný existencí památkové rezervace nebo zóny 0 0% 

Rozvoj cestovního ruchu daný existencí nemovité národní kulturní památky 0 0% 

Rekreační potenciál v rámci ORP Havířov není silnou stránkou řešeného území. Vysoký rekreační 

potenciál vzhledem k výskytu více možností pro rekreaci a trávení volného času je sledován pouze ve 

městě Havířov. V území se nenachází památky UNESCO, památkové rezervace a zóny ani národní 

kulturní památky. Nicméně celé území je protkáno značenými turistickými trasami jak pro pěší, tak 

cyklisty a nabízí k vidění historicky cenné stavby a dominanty spolu s místy významných událostí. 

Rekreace v přírodě je směrována v rámci řešeného území zejména do okolí Těrlické vodní nádrže a 

dále pak mimo řešené území směrem k Beskydům.  

 

  



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE 

S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV  

C – ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 

 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2020 

33 

1.13 BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

PŘEHLED JEVŮ K PROVĚŘENÍ – BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

JEV ZDROJ 

Vymezené zóny havarijního plánování ÚAP, část A, jev č. 109 

Hasičská stanice, hasičská zbrojnice ÚAP, část A, jev č. 110a 

Stanice Policie ČR ÚAP, část A, jev č. 110a 

Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová 

území 
ÚAP, část A, jev č. 107 

Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění 

bezpečnosti státu 
ÚAP, část A, jev č. 112a 

Ochranná pásma letišť a leteckých staveb a zájmová území ÚAP, část A, jev č. 102a 

Vojenské újezdy a jejich zájmová území ÚAP, část A, jev č. 108 

 

PŘEHLED NAVRŽENÝCH VÝROKŮ – BEZPEČNOST A OCHRAN OBYVATEL 

JEV TYP VÝROK PILÍŘ PODMÍNKA 

Hasičská stanice, hasičská 

zbrojnice 
P 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná 

existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice 
SOC existence jevu 

Stanice Policie ČR. P 
Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná 

existencí stanice Policie ČR 
SOC existence jevu 

 

Souhrnné vyhodnocení 

1.13 Bezpečnost a ochrana obyvatel 

Pozitiva 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské 

zbrojnice 
5 100% 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Policie ČR 3 60% 

Bezpečnost a ochrana obyvatel v SO ORP Havířov je z pohledu ochrany před požárem zajištěna 

maximálně výskytem stanice profesionálního nebo dobrovolnického hasičského záchranného sboru 

v každé obci. Stanice Policie České republiky se vyskytuje pouze v Havířově, Horní Suché a Těrlicku. 
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2 VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A POTENCIÁLŮ 

JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

V následujících tabulkách je uvedeno pořadí obcí podle hodnocení územních podmínek a potenciálů 

jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území dle ročníků jednotlivých aktualizacích. 

Přestože byla v rámci 5. úplné aktualizace provedena úprava podoby zpracování aktualizace ÚAP na 

základě novely vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve většině případů byla využita stejná kritéria jako ve 4. 

aktualizaci a bylo tedy možné exaktně vyhodnotit změny ve vyváženosti podmínek udržitelného 

rozvoje území. Protože novelou došlo k přestrukturování obsahu RÚRU není již možné srovnání po 

jednotlivých tématech, ale pouze celkově, po pilířích udržitelného rozvoje území nebo v rámci 

jednotlivých výroků. 

Aktualizace RURÚ 2016 

Název obce 

Územní podmínky 
vyváženost vztahu 

územních podmínek pro 

udržitelnost rozvoj území 
Vyjádření v 

kartogramu 

pro příznivé 

životní 

prostředí 

pro 

hospodářský 

rozvoj 

pro soudržnost 

společenství 

obyvatel území 

Z H S dobrý stav špatný stav 

Albrechtice - - + S Z, H 3c 

Havířov - - - žádné Z, H, S 4 

Horní Bludovice - - - Žádné Z, H, S 4 

Horní Suchá - + - H Z, S 3b 

Těrlicko + + + Z, H, S žádné 1 

Legenda: + dobrý stav; - špatný stav 

 

Aktualizace RURÚ 2020 

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek bylo pro každou obec provedeno nejprve pro 

každou kategorii územních podmínek zvlášť a poté byla stanovena celková vyváženost podmínek pro 

udržitelný rozvoj obce. Celková vyváženost byla stanovena metodou vycházející z metodického 

sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ. 

2.1.1 Metoda IRI 

Vyhodnocení úrovně jednotlivých podmínek je provedeno na základě míry úspěšnosti obce při 

získávání kladných nebo záporných výroků. 

 

Výsledná hodnota v bodech je dána rozdílem míry získaných pozitivních a negativních výroků. Pokud 

je hodnota vyšší než 0, získává obec pro dané podmínky podle metodického sdělení OÚP MMR 

k aktualizaci ÚAP – RURÚ kladné hodnocení (+), pokud je hodnota rovna 0 nebo záporná, pak 

získává znaménko (-). 

 

Hodnocení vychází ze stanovení součtu vážených bodů. Pro jednotlivé kategorie územních podmínek 

byly týmem řešitelů stanoveny tyto váhy: 

• příznivé životní prostředí – 0,4 

• hospodářský rozvoj – 1,4 

• soudržnost společenství obyvatel území – 0,6 
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Uvedené váhy odrážejí celospolečenské preference ve vnímání atraktivity bydlení s akcentem na 

ekonomickou složku. 

 

Výsledné hodnoty součtu vážených bodů (SUMA) jsou slovně ohodnoceny takto: 

• SUMA<=240 a zároveň SUMA> 80, pak je vyváženost "velmi dobrá" 

• SUMA<=80 a zároveň SUMA>48, pak je vyváženost "dobrá" 

• SUMA<=48 a zároveň SUMA>16, pak je vyváženost "nadprůměrná" 

• SUMA<=16 a zároveň SUMA>=-16, pak je vyváženost "průměrná" 

• SUMA<-16 a zároveň SUMA>=-48, pak je vyváženost "podprůměrná" 

• SUMA<-48 a zároveň SUMA>=-80, pak je vyváženost "špatná" 

• SUMY<-80 a zároveň SUMA>=-240, pak je vyváženost "velmi špatná" 

2.1.2 Zařazení obce podle metodického sdělení OÚP MMR 

Metoda vychází z požadavků Metodického sdělení odboru územního plánování MMR k aktualizaci 

územně analytických podkladů, části „Rozbor udržitelného rozvoje území“ (Metodické sdělení OÚP 

MMR k aktualizace ÚAP – RURÚ).  

 

Výsledky aktualizace RURÚ – 2020  

Název obce 

Územní podmínky 
vyváženost vztahu územních 

podmínek pro udržitelnost 

rozvoj území 
Vyjádření v 

kartogramu 

pro příznivé 

životní 

prostředí 

pro 

hospodářský 

rozvoj 

pro soudržnost 

společenství 

obyvatel území 

Z H S dobrý stav špatný stav 

Albrechtice - + + H, S Z 2c 

Havířov - + + H, S Z 2c 

Horní Bludovice - + + H, S Z 2c 

Horní Suchá - + + H, S Z 2c 

Těrlicko - + + H, S Z 2c 

Legenda: + dobrý stav; - špatný stav 

 

Výsledky zařazení obcí jsou zobrazeny v kartogramu C2. 
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Obec 

Územní podmínky 

Vyváženost pro příznivé 

životní 

prostředí 

pro 

hospodářský 

rozvoj 

pro soudržnost 

společenství 

obyvatel území 

Albrechtice -12,4 32,2 25,2 45 nadprůměrná 

Havířov -18,4 50,4 31,2 63,2 dobrá 

Horní Bludovice -3,2 37,8 18 52,6 dobrá 

Horní Suchá -15,2 42 33 59,8 dobrá 

Těrlicko -12,4 32,2 25,2 45 nadprůměrná 

 

Výsledky zařazení obcí jsou zobrazeny v kartogramu C1. 

 

Celkové shrnutí 

Z hlediska celkové vyváženosti vztahu územních podmínek se ukazuje, že tři obce mají míru 

vyváženosti dobrou a dvě obce nadprůměrnou. Zároveň všechny obce spadají dle vyhodnocení 

vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelnost rozvoje území do stejné kategorie 2c, což je 

způsobeno blízkostí všech obcí ve správním obvodu a celkovým charakterem území, kdy všechny 

obce dosahují kladných hodnot v hospodářském a sociálním pilíři, nicméně dosahují hodnot 

negativních v pilíři pro příznivé životní prostředí. 

 

Hodnocení dobrá vyváženost u obcí Havířov, Horní Bludovice a Horní Suchá oproti nadprůměrné 

vyváženosti u obcí Albrechtice a Těrlicko je dáno vyššími možnostmi pro rozvoj hospodářského pilíře 

prvních tří zmiňovaných. 

 

Do kategorie 1 nebyla z řešeného území dle metodického pokynu zařazena žádná obec, neboť v žádné 

obci nebyl vyhodnocen dobrý stav všech tří pilířů vyváženosti vztahu územních podmínek pro 

udržitelnost rozvoje území. 
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3 URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH 

DOKUMENTACÍCH 

3.1 POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ URBANISTICKÝCH, 

DOPRAVNÍCH, HYGIENICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍ ZÁVAD 

Požadavky umístěny v příloze č. 1 textové části C – RURÚ. 

3.2 POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ VZÁJEMNÝCH STŘETŮ ZÁMĚRŮ 

NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ A STŘETŮ TĚCHTO ZÁMĚRŮ S LIMITY 

VYUŽITÍ ÚZEMÍ A S HODNOTAMI V ÚZEMÍ  

Požadavky umístěny v příloze č. 1 textové části C – RURÚ.  
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3.3 POŽADAVKY NA ODSTRANĚNÍ NEBO ZMÍRNĚNÍ VLIVŮ NEGATIV V ÚZEMÍ, 

NA VYUŽITÍ POTENCIÁLŮ ROZVOJE ÚZEMÍ A NA SNÍŽENÍ NEVYVÁŽENÉHO 

VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO 

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

Následující tabulky obsahují přehled vyřčených výroků podle indikátorových listů, které jsou 

obsaženy v kapitole 1. Četnost výskytu výroků ukazuje míru naléhavosti z hlediska posílení a využití 

pozitiv a na druhou stranu potlačení a předcházení negativ v rámci celého SO ORP.  

V příloze č. 2 textové části je umístěn souhrn požadavků na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ 

v území vzešlých ze 4. úplné aktualizace v roce 2016, s doplněným vyhodnocením jejich trvání pro 

rok 2020. Z důvodu odlišné metody jejich získání jsou od vyhodnocení v rámci 5. aktualizace 

odděleny. 

3.3.1 Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Příznivé životní prostředí 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro dálnic 0 0% 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy 4 80% 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro železniční trať 1 20% 

Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů 4 80% 

Zhoršení obytného prostředí obce po otevření dobývacího prostoru 0 0% 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 5 100% 

Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší 0 0% 

Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých 

ekologických zátěží a kontaminovaných ploch 
4 80% 

Ohrožení půdní složky a její biodiverzity vodní a větrnou erozí - - 

Nízká úroveň koeficientu ekologické stability 0 0% 

Zhoršená kvalita hygieny prostředí vzhledem k absenci čistírny odpadních vod 0 0% 

Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k absenci plynofikace 0 0% 

Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfieldů 2 40% 

 

 

Hospodářský rozvoj 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Omezení územního rozvoje vzhledem k existenci koridoru vysokorychlostní tratě 0 0% 

Omezení územního rozvoje vzhledem k existenci koridoru vodní cesty 0 0% 

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci národního parku 0 0% 

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci CHKO 0 0% 

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci lokality NATURA 2000 0 0% 

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku 0 0% 

Vysoký podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 0 0% 
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Pokles hodnoty stavebních objektů v aktivní zóně záplavového území Q100 0 0% 

Omezení rozvoje obce vzhledem k situování zastavěného území v územní rezervě pro 

LAPV 
0 0% 

Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy I. třídy ochrany 0 0% 

Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy 

ochrany 
2 40% 

Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu pozemků určených k plnění 

funkce lesa 
0 0% 

Snížená schopnost rozvoje obce vzhledem k absenci vodovodu 0 0% 

Vysoký podíl obyvatel se základním vzděláním zhoršující socioekonomické podmínky 3 60% 

 

 

Soudržnost společenství obyvatel území 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Snížení atraktivity obce vzhledem k existenci jaderného zařízení 0 0% 

Snížení atraktivity obce vzhledem k záměru výstavby jaderného zařízení 0 0% 

Snížení atraktivity obce vzhledem k potenciální ploše pro hlubinné úložiště vysoce 

radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva 
0 0% 

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je nižší, než by odpovídalo prognóze vývoje počtu 

obyvatel 
0 0% 

Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro 

bydlení 
3 60% 

Narušení společenství obyvatel obce vzhledem k nadměrnému růstu počtu obyvatel 0 0% 

Nepříznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 0 0% 

Nepříznivá věková struktura obyvatelstva 2 40% 

Vysoký podíl neobydlených bytů 0 0% 

Nízká intenzita bytové výstavby 1 20% 

Zhoršená kvalita obytného prostředí existencí skládky nebo spalovny 1 20% 

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po dálnici 0 0% 

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po silnici I. třídy 0 0% 

Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici 0 0% 

Slabá dostupnost občanské vybavenosti 0 0% 

Slabá dostupnost dopravní infrastruktury 0 0% 

Slabá dostupnost technické infrastruktury 0 0% 
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3.3.2 Požadavky na využití potenciálů rozvoje území 

Příznivé životní prostředí 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Kvalitní přírodní prostředí dané existencí národního parku 0 0% 

Kvalitní přírodní prostředí dané existencí CHKO 0 0% 

Kvalitní přírodní prostředí dané existencí lokality NATURA 2000 0 0% 

Kvalitní přírodní prostředí dané existencí přírodního parku 0 0% 

Vyšší kvalita životního prostředí daná existencí vyššího podílu pozemků určených k plnění 

funkce lesa na celkové výměře obce 
0 0% 

Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability 0 0% 

 

 

Hospodářský rozvoj 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje obce vzhledem ke zlepšení napojení na dálnici 0 0% 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k možnému napojení na železniční 

trať 
1 20% 

Rozvoj výroby a skladování vzhledem k využití nákladního přístavu s překladištěm 0 0% 

Využití napojení na plánovanou předávací stanici VTL plynovodu 0 0% 

Využití napojení na plánovanou rozvodnu VVN 100 kV 0 0% 

Širší možnosti ekonomiky obce vzhledem k existenci provozem jaderného zařízení 0 0% 

Zlepšení ekonomiky obce výstavbou a provozem jaderného zařízení 0 0% 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti 5 100% 

Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové osy 0 0% 

Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 4 80% 

Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po zřízení suché vodní nádrže 0 0% 

Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze 5 100% 

Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce 4 80% 

Zlepšení ekonomiky obce otevřením dobývacího prostoru 0 0% 

Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný existencí vysokého podílu zemědělské 

půdy I. třídy ochrany 
0 0% 

Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný existencí vysokého podílu zemědělské 

půdy II. třídy ochrany 
2 40% 

Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice 5 100% 

Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy 2 40% 

Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě 2 40% 

Napojení na vodní cestu s nákladním přístavem 0 0% 

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV 5 100% 

Zastavěné území napojené na plyn 5 100% 
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Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci 2 40% 

Využití nabídky pracovních příležitostí v mikroregionu 0 0% 

Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského 

rozvoje 
3 60% 

Využití ploch brownfieldů pro rozvoj ekonomických aktivit 2 40% 

Rozvoj rekreace a cestovního ruchu v území 1 20% 

Rozvoj cestovního ruchu daný existencí památky UNESCO 0 0% 

Rozvoj cestovního ruchu daný existencí památkové rezervace nebo zóny 0 0% 

Rozvoj cestovního ruchu daný existencí nemovité národní kulturní památky 0 0% 

 

 

Soudržnost společenství obyvatel území 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy 4 80% 

Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice II. třídy 0 0% 

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 1 20% 

Využití vymezených ploch rekreace k rozvoji společenství obyvatel 2 40% 

Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 4 80% 

Vyšší občanská vybavenost a možnosti uplatnění v obci vzhledem k počtu obyvatel 1 20% 

Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 2 40% 

Příznivá věková struktura obyvatelstva 0 0% 

Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 4 80% 

Vysoká intenzita bytové výstavby 4 80% 

Existence základní školy 5 100% 

Existence střední, vyšší nebo vysoké školy 2 40% 

Existence zdravotnického zařízení 1 20% 

Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory 2 40% 

Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí bazénu nebo aquacentra 1 20% 

Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí koupaliště (včetně přírodního koupaní) 1 20% 

Existence železniční stanice nebo zastávky 3 60% 

Vyšší kvalita života v území vzhledem k vysokému rekreačnímu potenciálu 1 20% 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské 

zbrojnice 
5 100% 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Policie ČR 3 60% 

Dobrá dostupnost občanské vybavenosti 5 100% 

Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury 5 100% 

Dobrá dostupnost technické infrastruktury 5 100% 
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3.3.3 Požadavky na snížení nevyváženého vztahu podmínek 

Příznivé životní prostředí 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Mírnit dopady výstavby silnice I. třídy na kvalitu životního prostředí 4 80% 

Mírnit dopady výstavby železniční tratě na kvalitu životního prostředí 1 20% 

Mírnit dopady těžby nerostů na obytné prostředí 4 80% 

Mírnit celkové překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 5 100% 

Odstranit nebo minimalizovat negativní projevy starých ekologických zátěží a 

kontaminovaných ploch 
4 80% 

Odstranit nebo znovu využít plochy brownfield 2 40% 

 

 

Hospodářský rozvoj 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Směřovat hospodářský a územní rozvoj do zastavěného území, zaměřit se na přestavbu a 

revitalizaci 
2 40% 

 

 

Soudržnost společenství obyvatel území 
Počet obcí 

2020 

Podíl obcí 

2020 

Upravit rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu 

obyvatel 
3 60% 

Vytvořit podmínky pro příznivější věkovou strukturu obyvatelstva 2 40% 

Navýšit intenzitu bytové výstavby 1 20% 

Minimalizovat dopad skládky nebo spalovny na obytné prostředí 1 20% 
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A.  ÚVODNÍ ČÁST 

 

Jedním ze základních cílů územního plánování podle §18 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. 

(stavební zákon) je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, 

spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 

generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, kvalita podmínek 

pro ekonomický růst a zaměstnanost a kvalita podmínek pro sociální rozvoj, jsou třemi 

základními pilíři udržitelného rozvoje území. 

Povinnost pořizování a aktualizace ÚAP obcí a krajů vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 

Náležitosti obsahu ÚAP stanoví vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

v platném znění. 

Pořizovatel průběžně aktualizuje ÚAP na základě aktualizovaných a nových údajů o území, 

průzkumu území a dalších informací. Každé 4 roky pořídí jejich úplnou aktualizaci. 

V termínu do 31. 12. 2020 musí být pořízena 5. úplná aktualizace ÚAP obcí. Průběžně se 

aktualizují podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, rozbor udržitelného rozvoje 

území se aktualizuje pouze při úplné aktualizaci ÚAP, tj. jednou za čtyři roky. 

ÚAP obcí se zpracovávají v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů 

a regulačních plánů. 

 

Přehled termínů zpracovaných aktualizací ÚAP ORP Havířov 

Rok Název aktualizace ÚAP 
Zpracováno s 

aktuálností 

Ukončení etapy 

projektu - předáno 

KÚ MSK 

2008 Územně analytické podklady ÚAP ORP Havířov 26.11.2008 26.11.2008 

2009 
Průběžná aktualizace - Zpracování jevů ÚAP 

ORP Havířov 
10.08.2009 - 

2010 1. úplná aktualizace ÚAP ORP Havířov 22.11.2010 25.11.2010 

2011 

Průběžná aktualizace - Vyhodnocení 

socioekonomického pilíře pro RURÚ 
20.07.2011 - 

Průběžná aktualizace - Vyhodnocení 

environmentálního pilíře pro RURÚ 
22.12.2011 - 

2012 2. úplná aktualizace ÚAP ORP Havířov 24.09.2012 26.11.2012 

2013 

Průběžná aktualizace - Vyhodnocení 

sociodemografických ukazatelů a hospodářského 

pilíře v rámci RURÚ 

11 / 2013 - 

2014 3. úplná aktualizace ÚAP ORP Havířov 31.08.2014 26.11.2014 

2015 

Průběžná aktualizace – Katalog kulturních a 

civilizačních hodnot území ORP Havířov 2015 
6/2015 - 

Průběžná aktualizace – Analýza struktury 

bydlení ve správním obvodu ORP Havířov 
11/2015 - 

2016 4. úplná aktualizace ÚAP ORP Havířov 31.08.2016 28.11.2016 

2017 

Průběžná aktualizace – ORP Havířov v číslech 

Českého statistického úřadu 
9/2017 - 

Průběžná aktualizace – Celostátní sčítání 

dopravy 2016 z pohledu ORP Havířov 
11/2017 - 

2020 5. úplná aktualizace ÚAP ORP Havířov 13.08.2020 22.12.2020 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (31.08.2020) 
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Jedná se tedy o aktualizaci a setřídění shromážděných a dostupných podkladů  

a informací o správním území ORP Havířov, které se stávají již opravdu permanentním 

zdrojem, který průběžně a dlouhodobě sleduje podmínky a předpoklady územního 

rozvoje. Použitá data jsou následně promítnuta do pořizované územně plánovací 

dokumentace. 

 

V kontextu 5. úplné aktualizace 2020 bylo provedeno přehodnocení a ověření 

aktuálnosti všech dostupných dat, podkladů a informací - nejde tedy o vytváření nového 

dokumentu, ale o zmapování a pochopení příčinných souvislostí a jejich průmět 

do platné dokumentace tak, aby odrážela aktuální stav všech shromážděných podkladů 

pro aktualizaci RURÚ. 



3 

 

1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

 

Správní obvod ORP Havířov se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje, 

v blízkosti hranic s Polskem a Slovenskem - na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové 

oblasti, asi v poloviční vzdálenosti mezi Ostravou a pohraničním městem Český Těšín. Na 

severu hraničí s hornickými středisky Petřvaldem, Orlovou a Karvinou, na západě s obcemi 

Šenov a Václavovice. 

 

Umístění ORP Havířov v rámci ČR 

 
Zdroj: www.esfcr.cz (září/2020) 

 

 

Umístění ORP Havířov v rámci Moravskoslezského kraje 

 
Zdroj: www.czso.cz (září/2020) 

http://www.esfcr.cz/
http://www.czso.cz/
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Přehled obcí ORP Havířov 

Kód 

obce 
Obec 

Plocha 

(ha) 
Kód katastrálního 

území 

Název 

katastrálního 

území 

Plocha 

(ha) 

598925 Albrechtice 1 268,76 600121 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
1 268,76 

555088 Havířov 3 207,50 

637556 Havířov-město 642,67 

637696 Bludovice 935,34 

637777 Dolní Suchá 436,59 

628905 Dolní Datyně 217,44 

637742 Prostřední Suchá 595,63 

637734 Šumbark 379,82 

598178 Horní Bludovice 898,66 
642401 Horní Bludovice 415,40 

642410 Prostřední Bludovice 483,26 

552739 Horní Suchá 979,64 644404 Horní Suchá 979,64 

599158 Těrlicko 2 464,99 

766607 Dolní Těrlicko 501,75 

766577 Horní Těrlicko 1 182,16 

647489 
Hradiště pod Babí 

horou 
781,07 

8108 
Celkem 

ORP Havířov 
8 819,55   8 819,55 

Zdroj: ČSÚ (září/2020) 

Poznámka: 
Kód obce je zde roven identifikačnímu číslu základní územní jednotky (ZÚJ). 
Kód katastrálního území je zde roven identifikačnímu číslu územně technické jednotky (IČÚTJ). 

 

Zdroj: www.czso.cz (září/2020) 
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Výškopis ORP Havířov 

Obec 

Nejnižší bod území Nejvyšší bod území 

Výška 

(m.n.m.) 
K.ú. Parcela 

Výška 

(m.n.m.) 
K.ú. Parcela 

Albrechtice 244 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
2031 334 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
2337/1 

Havířov 240 Šumbark 2479/3 347 Bludovice 
1822/2, 

1822/3 

Horní 

Bludovice 
256 

Prostřední 

Bludovice 

191/1, 

191/2 
347 Horní Bludovice 98/1 

Horní 

Suchá 
254 Horní Suchá 3119/1 312 Horní Suchá 3133/1 

Těrlicko 258 Dolní Těrlicko 1073/1 422 
Hradiště pod Babí 

horou 
851 

Zdroj: Datová sada ZABAGED
®
 - digitálním geografickým modelem území České republiky - poskytovatel 

Český úřad zeměměřický a katastrální (září/2020) 

 

 
Zdroj: Datová sada ZABAGED

®
 - digitálním geografickým modelem území České republiky – poskytovatel 

Český úřad zeměměřický a katastrální (září/2020) 
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2. PODKLADY PRO ÚAP  

 

Údaje o současném stavu území (jeho hodnoty a legislativní ochranu) a rozvojových 

záměrech byly získány od jednotlivých poskytovatelů údajů a dále od Magistrátu města 

Havířova, jednotlivých obcí ORP Havířov, od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a ze 

schválené územně plánovací dokumentace v období leden 2007 – srpen 2020 - a to v rozsahu 

jevů územně analytických podkladů sledovaných v rámci přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 

Sb. 

 

Platná územně plánovací dokumentace obcí ORP Havířov  

Obec Územně plánovací dokumentace 
Datum vydání 

Zastupitelstvem 

Albrechtice 
Územní plán 22.11.2011 

Změna č.1 územního plánu 16.07.2018 

Havířov 

Územní plán 07.04.2014 

Změna č.1 územního plánu 26.09.2016 

Změna č.2 územního plánu 26.06.2017 

Změna č.3 územního plánu 24.09.2018 

Změna č.4 územního plánu 23.09.2019 

Regulační plán "Regenerace panelového sídliště Šumbark II" 19.09.2005 

Horní 

Bludovice 

Územní plán 26.10.2011 

Změna č.1 územního plánu 11.09.2013 

Změna č.2 územního plánu 13.06.2018 

Horní Suchá 

Územní plán 17.04.2014 

Změna č.1 územního plánu 19.05.2020 

Regulační plán "Kolonie finských domků Horní Suchá - 

Podolkovice" 
17.06.2002 

Změna č.1 Regulačního plánu "Kolonie finských domků Horní Suchá 

- Podolkovice" 
15.12.2011 

Těrlicko 

Územní plán 04.08.2008 

Změna č.1 územního plánu 18.04.2012 

Změna č.2 územního plánu 04.09.2013 

Změna č.3 územního plánu 01.10.2014 

Změna č.4 územního plánu 27.06.2018 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (září/2020) 
 

 
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (září/2020) 
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Zaevidované územní studie obcí ORP Havířov v evidenci územně plánovací činnosti  

Obec Územní studie 
Schválení možnosti 

využití 

Albrechtice xxxxx xxxx 

Havířov 
Územní studie lokality Šumbark, severně Petřvaldské (jižně od 

Jelena) 
01. 06. 2012 

Horní 

Bludovice 
xxxxx xxxx 

Horní Suchá 
Územní studie lokality Chrost, Horní Suchá 06. 03. 2014 

Územní studie – lokalita Potoční, Horní Suchá 03. 10. 2017 

Těrlicko xxxxx xxxx 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (září/2020) 
 

 
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (září/2020) 

 

 

Územní studie obcí ORP Havířov, jejichž vydání je stanoveno v územním plánu  

Obec Územní studie 
Termín pořízení a 

evidence ÚPČ 

Albrechtice xxxxx xxxx 

Havířov 

3/PS-P1 - Prostřední Suchá – SX – smíšená specifická 20. 11. 2022 

BL-Z48 - Bludovice – SV – smíšená obytná venkovská 22. 10. 2023 

PS–Z11 - Prostřední Suchá – SM – smíšená obytná městská 22. 10. 2023 

SU-Z35 - Šumbark – SM – smíšená obytná městská 22. 10. 2023 

Horní 

Bludovice 
xxxxx xxxx 

Horní Suchá Územní studie lokality Stonavská, Horní Suchá 19. 05. 2024 

Těrlicko xxxxx xxxx 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (září/2020) 
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Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (září/2020) 

 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje uvádí na svých webových stránkách informace 

o aktuálních koncepcích a strategických dokumentech Moravskoslezského kraje. Ty jsou 

zveřejněny na internetových stránkách https://www.msk.cz/index.html pod jednotlivými 

odbory úřadu. 

 

Studie pořízené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje: 

 

- Krajský úřad pořídil následující územní studie a vložil o nich data do evidence územně 

plánovací činnosti: http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-44265/; 

http://www.uur.cz/iLAS/ikas/SeznamNovosad.ASP?KODKR=132 

 

o Územní studie specifické oblasti SOB 4 Karvinsko (2010) 

o Územní studie rekreačního potenciálu oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku 

na území Moravskoslezského kraje (2012) 

o Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (2013) 

o Územní studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje (aktualizace 2014) 

o Územní studie Vyhodnocení umístění velkých větrných elektráren v krajině 

Moravskoslezského kraje (2017) 

o Územní studie Vedení silnice I/56 v úseku Ostrava – Opava v aktualizovaných 

parametrech 2016 (2017) 

o Územní studie Územní systém ekologické stability Moravskoslezského kraje – 

plán regionálního ÚSES MSK (2019) 

o Územní studie Vedení silnice I/57 Kunín – Šenov – Nový Jičín 

v aktualizovaných parametrech 2018 (2019) 

 

- Podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území a stanovení potřeby vymezení 

nových zastavitelných ploch v územně plánovací dokumentaci jsou také následující 

studie: https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/ostatni-podklady-44266/  

 

o Typy venkovského osídlení na území Moravskoslezského kraje (2009) 

o Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby 

bytů (2013)  

o Suburbanizace – dopady a širší souvislosti (2019) 

https://www.msk.cz/index.html
http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-44265/
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/ostatni-podklady-44266/
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3. ZAŘAZENÍ ORP HAVÍŘOV V RÁMCI PÚR ČR 

 

Politika územního rozvoje ČR je pořízena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Je to jeden 

z nástrojů územního plánování, který určuje strategii a základní podmínky pro naplňování 

úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro obecně prospěšný rozvoj hodnot území 

ČR. 
 

Politika územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády dne 20.července 

2009 pod číslem 929. 

Aktualizace č.1, byla schválena usnesením vlády dne 15. dubna 2015 pod číslem 276 (úpravy 

stávajících kapitol a doplnění příslušných schémat). 

Aktualizace č.2 byla schválena usnesením vlády ze dne 02.09.2019 pod číslem 629 (podnět 

Ministerstva dopravy na úpravu záměru v úseku Brno – Moravská Třebová). 

Aktualizace č.3 byla schválena usnesením vlády ze dne 02.09.2019 pod číslem 630 (podnět 

Ministerstva zemědělství týkající se vodního díla Vlachovice). 

Aktualizace č.5 byla schválena usnesením vlády ze dne 17.08.2020 pod číslem 833 (podnět 

Ministerstva zemědělství týkající se vodního díla Kryry). 

 

Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3  

a 5 

Správní území ORP Havířov je součástí: 

Ozn. Název Územní vymezení 

OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava celé ORP Havířov 

OS13 
Rozvojová osa Ostrava-Třinec-hranice 

ČR/Slovensko (Čadca) 

koridor připravované kapacitní silnice Bohumín 

– Havířov – Třanovice – Mosty u Jablunkova – 

hranice ČR/Slovensko a železniční trať č. 320 

SOB4 Specifická oblast Karvinsko  severní část ORP 

ŽD9 Koridor konvenční železnice TEN-T Koridor Ostrava-Svinov–Havířov–Český Těšín. 

S6 Koridor kapacitní silnice 
Bohumín–Havířov–Třanovice–Mosty u 

Jablunkova–hranice ČR/SR (Žilina). 

E22 Plochy energetiky Albrechtice 

Zdroj: MMR ČR - https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-

uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Uplne-zneni-Politiky-uzemniho-rozvoje-Ceske-republ 

 

Mimo republikové priority územního plánování v obecném měřítku pro zajištění udržitelného 

rozvoje území jsou v Aktualizacích č.1, 2, 3 a 5 PÚR ČR definovány úkoly územního 

plánování pro Moravskoslezský kraj, tzn. i pro správní území ORP Havířov: 

Ozn. Název Úkoly pro územní plánování 

OB2 
Metropolitní 

rozvojová oblast 

Ostrava 

- Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat  

v rozvojových oblastech a rozvojových osách intenzivní využívání území  

v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury. Z tohoto důvodu v rozvojových 

oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit 

mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím 

přispívat k zachování charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové 

osy. 
- Úkoly, stanovené pro jednotlivé rozvojové oblasti a rozvojové osy, musí být 

převzaty do územně plánovací dokumentace krajů a obcí.  

OS13 

Rozvojová osa 

Ostrava-Třinec-

hranice 

ČR/Slovensko 

(Čadca) 

SOB4 
Specifická oblast 

Karvinsko  

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací 

činnosti obcí: 

- Vytvářet územní podmínky pro regeneraci sídel, zejména pro přestavbu 

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Uplne-zneni-Politiky-uzemniho-rozvoje-Ceske-republ
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Uplne-zneni-Politiky-uzemniho-rozvoje-Ceske-republ
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Ozn. Název Úkoly pro územní plánování 

zastavěného území. 

- Vytvářet územní podmínky pro rekultivaci a revitalizaci devastovaných ploch 

a brownfields za účelem vyhledávání ploch vhodných k využití pro 

ekonomické aktivity a pro rekreaci. 

- Koncepčně řešit začlenění ploch rekultivovaných po těžbě, s přihlédnutím  

k možnosti začlenit kvalitní biotopy do územního systému ekologické stability. 

- Chránit před zastavěním plochy nezbytné pro vytvoření souvislých veřejně 

přístupných zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé 

rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 

krajiny. 

- Prověřit možnosti umístění průmyslové zóny o velikosti cca 100 až 200 ha, 

včetně prověření možností využití ploch brownfields. 

- Vytvářet v rozsahu možností územního plánování územní podmínky pro 

zlepšování kvality ovzduší se zohledněním programů zlepšování kvality 

ovzduší. 

ŽD9 
Koridor 

konvenční 

železnice TEN-T 

- Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch  

v navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro 

umístění záměru nebo územní rezervou. 

- Příslušné kraje a obce postupují při pořizování územně plánovací 

dokumentace v souladu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o změnách 

v území. 
S6 

Koridor kapacitní 

silnice 

E22 
Plochy 

energetiky 

Příslušné kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch  

v navazující územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro 

umístění záměru nebo územní rezervou. 

Pozn.: TEN-T - program na rozvoj transevropské dopravní sítě 
Zdroj: MMR ČR - https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-

uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Uplne-zneni-Politiky-uzemniho-rozvoje-Ceske-republ 

https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Uplne-zneni-Politiky-uzemniho-rozvoje-Ceske-republ
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky/Uplne-zneni-Politiky-uzemniho-rozvoje-Ceske-republ
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4. ZOHLEDNĚNÍ POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR 
 

Politika architektury a stavební kultury ČR je strategický dokument s celostátní působností 

schvalovaný usnesením vlády České republiky č. 22 ze dne 14.01.2015. Dokument stanovuje 

vizi a základní cíle ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, rozčleněné dle témat. Pro 

dosažení stanovených cílů navrhuje opatření, včetně určení zodpovědných a spolupracujících 

institucí a termínů splnění opatření. Naplnění opatření se předpokládá v období 2015-2020. 

 

Naplňování Politiky architektury a stavební kultury ČR – prosinec/2017 

https://www.mmr.cz/getattachment/bc38bd64-9ba0-44a6-a8fc-e1ac3da7413f/Zprava-o-

plneni-Politiky-architektury-a-stavebni-kultury-CR-k-12-2017.pdf.aspx?lang=cs-

CZ&ext=.pdf 

 

Definovaná opatření, která by měla vést k naplnění dokumentu, a zodpovědnost je přenesena 

na veřejnou zprávu na úrovni obcí:  

 

Kap. Téma Č. opat. Text definovaného opatření 

k
ra

ji
n
a 

a 
sí

d
la

 

U
sp
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d
án

í 
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 1.2.1 

V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací 

dokumentaci dlouhodobě platnou urbanistickou koncepci vycházející mimo jiné 

z role sídla v sídelní struktuře, z respektování hodnot okolní krajiny, 

urbanistických hodnot a charakteru prostředí, pestrosti a rozmanitosti prostředí, 

ze sledování bezpečnosti a zdraví obyvatel a ekonomické prosperity. 

Stav: rozpracováno.  

Zákonný rámec není třeba měnit, vybraná metodická doporučení jsou 

zveřejněna. Prověřit potřebu další metodiky. 

 1.2.2 

Při podnětech a návrzích na změnu územního plánu posuzovat ovlivnění 

stanovené urbanistické koncepce. 

Stav: splněno.  

Na poradě s kraji informováno. Upozornit, že změna koncepce má za následek 

potřebu nového územního plánu, nikoliv změnu územního plánu. 

 1.3.1 

Při návrhu územních plánů využít především rezervy v rámci zastavěného 

území (zejména přestavbové plochy) a omezit rozrůstání sídel do krajiny  

a zábory zemědělské půdy, obzvláště v nejvyšších třídách ochrany 

zemědělského půdního fondu. Toto opatření uplatňovat s přihlédnutím k 

lokálním specifikům a aplikovat ho jak pro využití obytné, tak i průmyslové  

a logistické. 

Stav: rozpracováno.  

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, byl novelizován 

zákonem č. 41/2015 Sb. Dle § 4 odst. 3 "zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 

lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad 

veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu".  

VÚMOP ve spolupráci s MZe spustil nástroj Limity využití půdy, který 

analyzuje dostupnosti ploch zařazených do nižších tříd ochrany ZPF a to za 

rozdílných doplňujících podmínek. Dostupný je na limitypudy.vumop.cz.  

Dílčí podklad pro úpravu metodiky k potřebě vymezování nových zastavitelných 

ploch byl odevzdán, práce na metodice zatím nepokračují. 

 1.4.2 

V územně analytických podkladech analyzovat dostupnost zařízení veřejné 

infrastruktury pro plochy bydlení. Poznatky o nevyhovující dostupnosti 

aplikovat při formulaci problémů k řešení v příslušných územně plánovacích 

podkladech a dále zohlednit v územně plánovací dokumentaci. Zohlednit 

spolupráci sídel při využití zařízení občanského vybavení. 

Stav: rozpracováno.  

Metodika byla představena krajským úřadům na poradě v říjnu 2017, kraje byly 

https://www.mmr.cz/getattachment/bc38bd64-9ba0-44a6-a8fc-e1ac3da7413f/Zprava-o-plneni-Politiky-architektury-a-stavebni-kultury-CR-k-12-2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getattachment/bc38bd64-9ba0-44a6-a8fc-e1ac3da7413f/Zprava-o-plneni-Politiky-architektury-a-stavebni-kultury-CR-k-12-2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getattachment/bc38bd64-9ba0-44a6-a8fc-e1ac3da7413f/Zprava-o-plneni-Politiky-architektury-a-stavebni-kultury-CR-k-12-2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf
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Kap. Téma Č. opat. Text definovaného opatření 

vyzvány, aby informovaly úřady územního plánování a aby byly standardy 

využívány při pořizování územně plánovacích podkladů i dokumentací. Úřady 

územního plánování mají sledovat, zda je metodika využívána při pořizování 

územně analytických podkladů a územních plánů.  

Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od roku 2018 

požaduje, aby územně analytické podklady v rámci podkladů i vlastního 

rozboru udržitelného rozvoje území sledovaly mj. občanskou vybavenost včetně 

její dostupnosti a veřejná prostranství a dopravní a technickou infrastrukturu 

včetně jejich dostupnosti.  

Ve strategii ČR 2030 se navrhuje opatření sledovat dostupnost infrastruktury  

v území, součástí monitoringu by mělo být i vyhodnocování, která území 

standardy splňují, a to při využití uvedené metodiky. 

 1.4.3 

V územně plánovací dokumentaci prosazovat polyfunkční využití městských 

center. Koordinovat rozvoj obslužných center nadmístního významu z úrovně 

kraje. 

Stav: nerozpracováno.  

Podnět na aktualizaci PÚR požadující polyfunkční využití městských center 

zatím nepodán.  

Krajské úřady byly o úkolu požadujícím koordinaci informovány na poradě.  

Pro koordinaci obslužných center je využitelný podklad "Standardy dostupnosti 

veřejné infrastruktury" dle opatření 1.4.1. 

V
eř

ej
n
á 
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st
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 2.1.2 

Identifikovat hodnoty, využití, funkčnost a dostupnost veřejných prostranství  

v územně analytických podkladech. 

Stav: rozpracováno. 

Zpracovává Ústav územního rozvoje. V roce 2017 byla zpracována pracovní 

verze návrhové části, předpoklad dokončení je v roce 2018. Budou zpracovány 

dva materiály. Prvním bude metodický pokyn pro práci s veřejnými 

prostranstvími v územně analytických podkladech a v územních plánech, který 

se bude zabývat mj. dostupností a hierarchizací veřejných prostranství v sídle. 

Druhý materiál se zaměří na vysvětlení základních pojmů, nabídne zdroje  

k inspiraci, bude se věnovat druhům, vlastnostem či funkci veřejných 

prostranství a zmíní i nástroje k plánování a realizaci veřejných prostranství. 

 2.1.3 

Závěry vyhodnocení veřejných prostranství v územně analytických 

podkladech promítat do zadání a návrhu územně plánovacích dokumentací. 

Stav: čeká na podklad. 

Zpracovává Ústav územního rozvoje, pracovní verze zpracována v roce 2017, 

předpoklad dokončení v roce 2018. 

 2.1.4 

Při tvorbě územních plánů, případně územních studií, strukturovat  

a hierarchizovat systém veřejných prostranství v sídlech. 

Stav: čeká na podklad. 

Zpracovává Ústav územního rozvoje, pracovní verze zpracována v roce 2017, 

předpoklad dokončení v roce 2018. Poté informovat krajské úřady  

a distribuovat úřadům územního plánování. 

 2.1.5 

Využívat územní studie pro prověření systémů veřejných prostranství, včetně 

systémů veřejné zeleně, a jejich konkrétního řešení. 

Stav: splněno. 

Podpora z IROP, specifického cíle SC 3.3 byla realizována jako výzva č. 9  

v období 9/2015-7/2017. Nadále lze využít i výzvu č. 45 vypsanou srpnu 2016  

s předpokladem ukončení v říjnu 2022.  

Metodický návod pro pořízení a zpracování územní studie veřejného 

prostranství je zveřejněn na stránkách ÚÚR a byl využíván při přípravě i tvorbě 

územních studií. 
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Kap. Téma Č. opat. Text definovaného opatření 

 2.1.6 

Využívat regulační plány pro stabilizaci návrhu parcelace zastavitelných ploch 

s vymezením veřejných prostranství. 

Stav: splněno. 

Podpora z IROP, specifického cíle 3.3 byla realizována jako výzva č. 3  

v období 9/2015 - 3/2017. Nadále lze využít i výzvu č. 45 vypsanou v srpnu 

2016 s předpokladem ukončení v říjnu 2022. Z výzvy č. 3 bylo podpořeno 

celkem 11 projektů zahrnujících dohromady 19 regulačních plánů v hodnotě 

8,8 mil. Kč, průměrná cena jednoho podpořeného dokumentu je tedy 475 tisíc 

Kč celkových způsobilých výdajů. Nejvíce podpořených regulačních plánů je  

v Olomouci, zapojil se i Mikulov, Uherské Hradiště, Nový Jičín, Vysoké Mýto, 

Hodonín, Pardubice, Kolín, Český Brod, Jindřichův Hradec a Orlová.  

Metodický pokyn pro zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího 

územní rozhodnutí je zveřejněn na stránkách ÚÚR. 

 2.1.7 

Parcelaci zastavitelných ploch řešit na základě komplexního návrhu  

s vymezením veřejných prostranství, nepřipustit jejich využití po částech bez 

celkové koncepce řešení. Pro schválení komplexního návrhu se doporučuje 

využívat dohody o parcelaci. 

Stav: nerozpracováno. 

Kraje informovány, zatím neurgováno. Podnět do politiky územního rozvoje 

zatím nepodán. 

 2.1.9 

Nástroji územního plánování zamezovat vzniku stavebních souborů, které 

znemožňují prostupnost území. 

Stav: nerozpracováno. 

Kraje informovány, zatím neurgováno. Podnět do politiky územního rozvoje 

zatím nepodán. 

 2.2.1 

Vypisovat architektonicko-urbanistické soutěže a soutěže o návrh na významná 

veřejná prostranství financovaná z veřejných rozpočtů. 

Stav: rozpracováno. 

Připravuje se národní program na podporu architektonických a urbanistických 

soutěží, předpoklad schválení programu v roce 2018, zatím však na program 

nejsou dostupné žádné finanční prostředky.  

ČKA vydala dokument s informacemi o architektonických soutěžích a další 

podpůrné materiály včetně vzorových soutěžních podmínek pro různé typy 

soutěží. Pravidelně na svých stránkách uveřejňuje vypsané i dokončené 

soutěžea vydává ročenku, jejíž součástí je přehled realizovaných soutěží  

v uplynulém roce. Pravidelně pořádá i setkání rekapitulující výsledky soutěží, 

rekapitulace za rok 2017 proběhne 31. 1. 2018.  

Soutěže jsou upraveny Soutěžním řádem České komory architektů  

a Soutěžním řádem ČKAIT.  

Soutěže pořádá nejčastěji veřejná správa, v omezené míře též soukromé 

subjekty. Zapojují se i neziskové organizace, např. Nadace Proměny uspořádala 

v roce 2017 soutěž na proměnu Jiráskova náměstí s klášterní zahradou v Plzni-

Slovanech. 

 2.2.2 

V návrzích veřejných prostranství zajistit jejich komplexní řešení včetně 

dopravní a technické infrastruktury, problematiky veřejné zeleně a její 

návaznosti na krajinu a způsobu vsakování atmosférických srážek  

a odvodnění zpevněných ploch. 

Stav: splněno. 

Podpora z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 

3.3, byla realizována jako výzva č. 9 v období 9/2015-7/2017. Nadále lze využít 

i výzvu č. 45 vypsanou srpnu 2016 s předpokladem ukončení v říjnu 2022.  

Metodický návod pro pořízení a zpracování územní studie veřejného 

prostranství, který klade důraz na komplexní řešení včetně dopravní  
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Kap. Téma Č. opat. Text definovaného opatření 

a technické infrastruktury, veřejné zeleně a vsakování a odvodnění, je zveřejněn 

na stránkách MMR.  

MAS Železnohorský region zveřejnila publikaci „Příklady dobré praxe - 

veřejná prostranství“, která podněcuje ke koncepční práci s prostorem  

a nabádá k respektu k lokálním specifikům místa. Obsahuje srozumitelné 

příklady konkrétních řešení. Publikace je dostupná zdarma ke stažení. 

 2.2.3 

Nástroji územního plánování prosazovat adekvátní využití a měřítko objektů 

obklopujících veřejná prostranství. Dbát na respektování genia loci lokality. 

Stav: rozpracováno. 

Metodika je zpracovávána Ústavem územního rozvoje. V roce 2017 byla 

zpracována pracovní verze, dokončení se předpokládá v roce 2018. 

 2.2.4 

Připravovat úpravy veřejných prostranství za účasti veřejnosti. 

Stav: rozpracováno. 

Oslovení doposud neproběhlo, předpokládá se nejpozději v roce 2019.  

Aktivit v této oblasti probíhá celá řada, např. Nadace Proměny vypisuje 

grantovou výzvu "Parky", která městům a mikroregionům pomáhá s kompletní 

proměnou městských parků, a pořádá konferenci "Městské parky". 

 2.2.5 

Zlepšit péči o stávající veřejná prostranství a jejich kultivaci, využívat při tom  

i účast veřejnosti. 

Stav: nerozpracováno. 

Oslovení doposud neproběhlo, předpokládá se nejpozději v roce 2019.  

Aktivit v této oblasti probíhá celá řada, např. nadace Partnerství ve spolupráci 

s MOL vypisuje grantovou výzvu "Zelené oázy", která je zaměřena na údržbu 

zeleně a jejíž hlavní cíl je propojit obyvatele obce nebo města. Z výzvy lze 

hradit též tisk výukových a propagačních materiálů.  

Nadace VIA vyhlašuje program „Místo, kde žijeme“, jehož cílem je propojit 

místní lidi, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejné prostranství. 
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 3.1.2 

V územních plánech stanovovat charakter a strukturu stávající i navrhované 

zástavby. 

Stav: čeká na podklad. 

Čeká na výsledek opatření 3.1.1 

 3.2.3 

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu urbanistického 

popřípadě i architektonického charakteru významných lokalit zastavěného 

území. 

Stav: čeká na podklad. 

Čeká na výsledek opatření 3.2.2 

 3.2.5 

V územně analytických podkladech zpracovat analýzu kompozičních vztahů 

v zastavěném území i v krajině. 

Stav: rozpracováno. 

Ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je po novele účinné 

od roku 2018 definován pojem urbanistická kompozice. V příloze č. 1 této 

vyhlášky je upraven jev č. 11, který má nově sledovat urbanistické  

a krajinné hodnoty, mezi něž kompoziční vztahy patří. Nově pojatý jev umožňuje 

lépe sledovat kompoziční vazby a jejich kontinuitu v rámci zastavěného  

i nezastavěného území. 
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 4.1.1 

Zajistit, aby při výběrových řízeních na územně plánovací a projekční činnosti 

(včetně zahradně-krajinářských úprav) byla hlavním kritériem výběru kvalita. 

Cena za územně plánovací a projekční práce nesmí být jediným kritériem. 

Stav: splněno. 

Zákon nabyl účinnosti 1. 10. 2016.  

V návaznosti na zákon o zadávání veřejných zakázek připravuje ČKA manuál 

pro výběr dodavatele architektonických a projektových služeb, včetně příloh 

týkajících se soutěží o návrh, kritérií ekonomické výhodnosti, stanovení 
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Kap. Téma Č. opat. Text definovaného opatření 

průměrné hodinové sazby, popisu výkonů a úkolů architekta.  

Rada hlavního města schválila v roce 2016 principy postupu při zadávání 

řízení na veřejná prostranství, včetně nastavení kritérií, kde pokud celková výše 

investičních nákladů nedosáhne 500 milionů korun bez DPH, je rozdělení váhy 

kritérií: 60 % celková kvalita návrhu, 30 % předpokládaná cena realizace, 10 

% nabídková cena za projektové práce. U zakázky, kde je výše celkových 

investičních nákladů rovna nebo vyšší 500 milionům korun bez DPH, je to 50 % 

celková kvalita návrhu, 40 % předpokládaná cena realizace návrhu, 10 % 

nabídková cena za projektové práce. 

 4.2.1 

Při přípravě významných budov financovaných z veřejných rozpočtů se 

doporučuje přednostně využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh. 

Stav: rozpracováno. 

Nutno oslovit garanta a vyjasnit kompetence k naplnění opatření. Možnost 

zpracovat jako podnět pro projekt v rámci TAČR Beta2. 
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7.3.3 

Zapojovat veřejnost (dospělé i děti, zejména školy) do projektů ovlivňujících 

veřejný prostor. 

Stav: rozpracováno. 

Metodický návod MMR pro pořízení a zpracování územní studie veřejného 

prostranství obsahuje stať o zapojování veřejnosti.  

Z průzkumu provedeného mezi 30 obcemi s rozšířenou působností v roce 2016 

Ústavem územního rozvoje vyplynulo, že 93 % těchto obcí považuje za vhodné a 

účelné při tvorbě územních studií zapojit do prací veřejnost.  

Za podpory TAČR byla zpracována "Metodická pomůcka pro zapojení 

veřejnosti do identifikace, sběru a analýzy hodnot a problémů v území při 

pořízení úplné aktualizace územně analytických podkladů obcí“. Metodika je 

dostupná na http://hodnoty.mapovyportal.cz/TD020163V003_metodika.pdf.  

Implementace probíhá zejména z iniciativy jednotlivých spolků a nadací 

zaměřených na zapojování veřejnosti.  

Nadace Proměny vypisuje od roku 2016 grantový projekt "Proměň své město", 

jehož předmětem je rozvíjení nejen samotného veřejného prostoru, ale  

i související společenské debaty. Pro rok 2017 bylo ze 41 žádostí vybráno 9 

projektů, které budou dohromady podpořeny částkou 527 tisíc Kč. V rámci 

podpory uspořádala iniciativa Město přátelské k dětem první ročník 

architektonického festivalu Děti a město, aby upozornila na obecný nedostatek 

prvků a míst ve veřejném prostoru pro děti starší 7 let.  

Dále Nadace Proměny vypisuje grantový projekt Zahrada hrou, jehož cílem je 

vytvořit ze školní zahrady místo, které podněcuje všestranný rozvoj dětí. 

Program cílí na utváření vztahu dětí k prostředí, ve kterém žijí, a na začlenění 

architektury do vzdělávání. K projektu jsou pořádány konference Zahrada hrou 

a vznikl o něm i filmový dokument. Pořádány jsou i workshopy přizpůsobené na 

míru konkrétním školním vzdělávacím programům.  

Nadace Proměny též pořádá volnočasový ateliér "Naše město" pro děti ve věku 

6–11 let, kde děti spolu s lektory tvoří, modelují, kreslí, chodí na průzkumy  

a zjišťují, co všechno dělá prostor města (ne)příjemným.  

Další projekty přispívající k implementaci tohoto opatření jsou uvedeny  

v popisu naplňování opatření 2.2.4 a 2.2.5. 
Poz.: č. opatř. – číslo navrženého opatření 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-

planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie 

  

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-Strategie
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5. ZOHLEDNĚNÍ ORP HAVÍŘOV V RÁMCI ZÚR MSK 

 

Zásady územního rozvoje jsou jedním z nástrojů územního rozvoje, které pořizuje příslušný 

krajský úřad pro své správní území kraje a patří mezi povinně pořizovanou územně plánovací 

dokumentací. 

 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydalo Zastupitelstvo 

Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010, pod č. usn. 16/1426. 

 

Úplné znění ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 (právní stav) vydalo Zastupitelstvo 

Moravskoslezského kraje dne 13. 09. 2018 usnesením č. 9/957. Aktualizace č. 1 ZÚR MSK 

nabyla účinnosti dne 21.11.2018. 

 

Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OB2 Rozvojová oblast Ostrava  

Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 

Havířov 

Bludovice 

Dolní Datyně 

Dolní Suchá 

Havířov-město 

Prostřední Suchá 

Šumbark 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice 

Prostřední Bludovice 

Horní Suchá Horní Suchá 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko 

Horní Těrlicko 

Hradiště pod Babí horou 

SOB4 Specifická oblast Karvinsko  
Albrechtice Albrechtice u Čekého Těšína 

Horní Suchá Horní Suchá 

 

 
Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/a-a1x.pdf  

https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/a-a1x.pdf
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 Vymezení oblastí specifických krajin a jednotlivých specifických krajin 

 

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

E-01 
Specifická krajina OSTRAVA - 

KARVINÁ 

Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 

Havířov 

Bludovice 

Dolní Datyně 

Dolní Suchá 

Havířov-město 

Prostřední Suchá 

Šumbark 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice 

Prostřední Bludovice 

Horní Suchá Horní Suchá 

F-06 
Specifická krajina TŘINEC – ČESKÝ 

TĚŠÍN 

Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 

Havířov Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice 

Prostřední Bludovice 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko 

Horní Těrlicko 

Hradiště pod Babí horou 

 

Vymezení přechodových pásem specifických krajin 

 

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

83 Přechodové pásmo specifické krajiny 

Havířov Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice 

Prostřední Bludovice 

 

 
Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/oop_vykres_-a_4.pdf  

 

 

https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/oop_vykres_-a_4.pdf
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Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních  

a civilizačních hodnot území 

Ozn. Název Dotčené obce (k.ú.) 

73m. 

Hustě osídlená industriální krajina Ostravska s urbanisticky 

hodnotnými soubory měst-ské zástavby, enklávami nelesní zeleně s 

dominantami těžebních věží a průmyslových areálů Dolu Michal, 

Dolu Hlubina a vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren, s 

výraznou liniovou strukturou sítí dopravní a technické infrastruktury. 

Havířov (Havířov-

město) 

74a. Funkční polycentrická sídelní struktura Ostravské aglomerace. 

Albrechtice 

Havířov 

Horní Bludovice 

Horní Suchá 

Těrlicko 

74b. 

Průmyslová oblast s rozvinutými technologickými systémy 

zaměřenými na těžbu a zpra-cování černého uhlí, hutnictví, 

strojírenství a chemický průmysl. 

Havířov-město 

Horní Suchá 

74c. 

Hustá a hierarchizovaná dopravní infrastruktura ve východní části 

území kraje - silniční a železniční síť včetně mezinárodního Letiště 

Ostrava (Letiště Leoše Janáčka). 

Havířov-město 

74d. Vybavení území technickou infrastrukturou a její kvalitativní úroveň. Území MSK 

74e. 
Dostupnost krátkodobé i dlouhodobé rekreace v kvalitním přírodním 

prostředí. 
Území MSK 

 

Správní území ORP Havířov je v rámci ZÚR MSK dotčeno následujícími záměry: 

 

Dopravní infrastruktura  

 

Silniční doprava 

 

 Plochy a koridory mezinárodního a republikového významu 

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

D31 

III/47210 - II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice I.třídy - návrh dvoupruh (územní 

rezerva - rozšíření na čtyřpruh viz. D512) 

Havířov 
Prostřední Suchá 

Bludovice 

Horní Suchá Horní Suchá 

D35 
Těrlicko – Třanovice - Hnojník, nová stavba silnice I. třídy 

(šířka koridoru v celém rozsahu vymezení 600m) 
Těrlicko 

Hradiště pod Babí 

horou 

 

 

 Plochy a koridory nadmístního významu 

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

D30 

Havířov, západ - III/47210, přestavba stávající II/475 + 

nová stavba silnice I.třídy (šířka koridoru v celém rozsahu 

vymezení 600m) 

Havířov 

Dolní Suchá 

Havířov-město 

Prostřední Suchá 

Šumbark 

D32 
Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově 

nedělená silnice I.třídy 

Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Havířov Bludovice 

Horní Suchá Horní Suchá 

D202 
Havířov, prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově 

nedělená silnice II.třídy 
Havířov Bludovice 
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 Územní rezervy pro záměry republikového významu 

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

D511 

R67/kapacitní silnice I. třídy úsek I/59 (Petřvald) - I/11 

(Prostřední Suchá) nová stavba, čtyřpruhová směrově 

dělená silnice I. třídy 

Havířov 
Dolní Suchá 

Prostřední Suchá 

D512 
I/11 úsek III/47210 - II/474 (Životice), dokončení přeložky 

čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy - po r. 2015 

Havířov 

Bludovice 

Dolní Suchá 

Prostřední Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá 

D521 

R67/kapacitní silnice I. třídy úsek II/474 (Životice) - 

Těrlicko, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice 

I. třídy 

Havířov Bludovice 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko 

Horní Těrlicko 

Hradiště pod Babí 

horou 

 

Železniční doprava 
 

 Plochy a koridory nadmístního významu 

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ14 
Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov - 

Havířov - Český Těšín  

Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Havířov 

Dolní Suchá 

Havířov-město 

Prostřední Suchá 

Šumbark 

Horní Suchá Horní Suchá 

 

 
Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/a-b3ax.pdf 

https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/a-b3ax.pdf
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Energetická infrastruktura  
 

Elektroenergetika 
 

 Plochy a koridory nadmístního významu      

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ6 
TS 110/22 kV Karviná - Doly včetně přívodního vedení 

VVN 110kV z TS Albrechtice 

Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Havířov Prostřední Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá 

E10 
Vedení EZS - TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV pro 

vyvedení výkonu z EZS, včetně rozvodny 110 kV 
Albrechtice 

Albrechtice u Českého 

Těšína 

 

Plynoenergetika 

 

 Plochy a koridory nadmístního významu 

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

P2 

(PZP Třanovice) - hranice okresu Karviná - Karviná Doly 

(VTL), výstavba plynovodu DN 500 pro oblast Karviná 

doly 

Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Horní Suchá Horní Suchá 

Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 

P5 

Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase 

Albrechtice - Český Těšín – s přeložkou části stávající trasy 

mimo zastavěné území 

Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

P22 

Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v trase 

(Havířov) – Horní Suchá - Albrechtice - s přeložkou části 

stávající trasy mimo zastavěné území (již realizováno) 

Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Horní Suchá Horní Suchá 

 

 
Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/a-b3bx.pdf 

https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/a-b3bx.pdf
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Plochy a koridory pro Územní systém ekologické stability 

 

 Regionální biocentrum 

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

126 Havířovská Lučina Havířov  
Bludovice 

Havířov-město 

135 Hornosušské Doly Horní Suchá Horní Suchá 

163 Loucký les Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 

170 Mezi doly Havířov 
Dolní Suchá 

Prostřední Suchá 

204 Pod Žermanickou přehradou Horní Bludovice 
Horní Bludovice 

Prostřední Bludovice 

241 U Havířovského rondelu Havířov Havířov-město 

277 Zavadovice Těrlicko 
Horní Těrlicko 

Hradiště pod Babí horou 

 

 Regionální biokoridor 

Ozn. Název Dotčené obce Dotčené k.ú. 

563 mezofilní bučinné, hygrofilní, hydrofilní  Těrlicko Hradiště pod Babí horou 

583 nivní, vodní  Havířov 
Havířov-město 

Šumbark 

584 nivní, vodní Havířov Havířov-město 

585 nivní, vodní 

Havířov 
Bludovice 

Havířov-město 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice 

Prostřední Bludovice 

617 mezofilní hájové, mezofilní bučinné, hygrofilní  Havířov Šumbark 

618 mezofilní hájové, mezofilní bučinné, hygrofilní  
Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 

Horní Suchá Horní Suchá 

642 mezofilní hájové, mezofilní bučinné, hygrofilní  
Havířov Prostřední Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá 

 

 
Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/a-b3cx.pdf  

https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/a-b3cx.pdf
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Další požadavky na řešení v ÚPD obcí vycházející ze ZÚR MSK, které dále stanovují tyto 

požadavky na řešení a vzájemnou koordinaci při vymezování následujících ploch a koridorů 

v ÚPD dotčených obcí a na koordinaci územně plánovací činnosti (bez grafiky): 

 

Specifikace Název Dotčené obce 

Silniční síť 

Čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy v úseku Těrlicko – Třanovice 

(D35) v koordinaci s umístěním těžebně–vtláčecích sond a sběrných 

plynovodů v rozšířené části PZP Třanovice - část Staré Pole (PZ11). 

Těrlicko 

Elektro 

energetika 

Nová transformovna 110/22 kV Havířov – Šumbark pro zajištění 

zásobování území elektrickou energií. 
Havířov 

Rozšíření transformovny 110/22 kV Albrechtice. Albrechtice 

Nerostné 

suroviny 
Řešit územní souvislosti spojené s ochranou přírodních zdrojů. 

Všechny obce MSK s 

výskytem výhradních 

ložisek nerostných 

surovin ve svém 

správním obvodu. 

Zdroj: ZÚR Moravskoslezského kraje - http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-ke-

stazeni-44261/ 

 

Výřez koordinačního výkresu ZÚR MSK 

 
Zdroj: https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/a-b1-b_1.pdf  

 

V současné době jsou pořizovány Aktualizace č. 2, 3 a 4 Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje - https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=3384. Do doby 

vydání opatření obecné povahy a nabytí účinnosti budou v rámci ÚAP zohledňovány pouze 

ZÚR MSK ve znění aktualizace č.1 (2018). 

  

http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-ke-stazeni-44261/
http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/zasady-uzemniho-rozvoje-ke-stazeni-44261/
https://www.msk.cz/assets/uzemni_planovani/a-b1-b_1.pdf
https://www.msk.cz/scripts/detail.php?pgid=3384
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6. ZOHLEDNĚNÍ ORP HAVÍŘOV V RÁMCI ÚZEMNÍCH STUDIÍ 

POŘÍZENÝCH MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A 

MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM  

 

Níže uvedené územní studie jsou zveřejněny na webových stránkách Ústavu územního 

rozvoje ČR a Moravskoslezského kraje: 

 

Pořizovatel 

ÚS 
Název územní studie 

Dotčené 

území ORP 

Havířov 
Důvod pořízení ÚS 

MMR ČR 

 

Územní studie SOB 4 Karvinsko 

(možnost využití schválena 

v 2010) 

Horní Suchá, 

Albrechtice a 

Havířov 

Zpracována v souvislosti s plněním úkolu 

MMR vyplývajícího z PÚR ČR 2008  

a její závěry byly promítnuty do PÚR ČR, 

Aktualizace č.1, 2 a 3. 

KÚ MSK 

Územní studie Cílové 

charakteristiky krajiny 

Moravskoslezského kraje 

(možnost využití schválena 

v 2013) 

 

celé ORP 

Havířov 

Cílem je vytvoření relevantního podkladu 

pro zpracování následné územně 

plánovací dokumentace. Vymezení 

charakterově specifických krajinných 

oblastí koresponduje s požadavky 
Evropské úmluvy o krajině z roku 

2000, která byla Českou republikou 

ratifikována v roce 
2004. 

Územní studie Posouzení záměrů 

velkých větrných elektráren v 

krajině Moravskoslezského kraje 

2016 

(možnost využití schválena 

v 2016) 

 

xxxxx 

Územní studie Vyhodnocení umístění 

velkých větrných elektráren v krajině 

Moravskoslezského kraje 2016 je 

soubornou studií, která pracuje se všemi 

daty z předchozích územních studií 

posuzujících záměry velkých větrných 

elektráren v kraji (2013 a 2015), 

aktualizuje je a doplňuje o posouzení 

nově uplatněných záměrů v území. 

Územní studie rekreačního 

potenciálu oblasti Nízkého 

a Hrubého Jeseníku na území 

MSK 

(možnost využití schválena 

v 2012) 

 

xxxxx 

Nutnost zpracovat územní studii vychází 

mimo jiné z PÚR ČR 2008. Účelem 

studie je zmapovat rekreační potenciál 

oblasti Nízkého a Hrubého Jeseníku  

v Moravskoslezském kraji. 

Územní studie Sídelní struktury 

Moravskoslezského kraje 

(možnost využití schválena 

v 2015) 

 

celé ORP 

 Havířov 

Územní studie Sídelní struktury 

Moravskoslezského kraje je úplným 

zněním aktualizace Studie sídelní 

struktury Moravskoslezského kraje 

2012. Aktualizace ÚS byla provedena 

na základě nově zjištěných  

a interpretovaných skutečností, zejména 

dat ze SLDB 2011. 
Studie struktury v MSK odpovídá na 

otázky, jakým způsobem probíhající 

změny v území ovlivňují osídlení 

Moravskoslezského kraje a jeho další 

možný vývoj. 
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Pořizovatel 

ÚS 
Název územní studie 

Dotčené 

území ORP 

Havířov 
Důvod pořízení ÚS 

Územní studie Vedení silnice I/56 

v úseku Ostrava – Opava (2016) 
xxxxx 

Hlavním cílem této studie je potvrzení, 

resp. optimalizace koridoru silnice I/56 

zakotveném v ZÚR MSK a vytvoření 

podkladu pro pořizování ÚPD  

a rozhodování v území, který prověří 

potřební parametry navrhované přeložky. 

Územní studie Vedení silnice I/57 

Kunín – Šenov – Nový Jičín a 

aktualizovaných parametrech 

2018 

xxxxx 

Studie má za cíl prověřit možnosti  

a potřebné parametry vedení navrhované 

přeložky silnice I/57 vúseku Kunín –

Nový Jičín při zohlednění plánovaných  

a vybudovaných úseků dálniceD1, D48  

a silnice č. I/35. 

Územní studie Územní systém 

ekologické stability 

Moravskoslezského kraje – plán 

regionálního ÚSES MSk (2019) 

 

celé ORP 

Havířov 

Studie v podrobnějším měřítku upřesnila 

vymezení regionálního systému 

ekologické stability Moravskoslezského 

kraje včetně prověření jeho funkce, a to  

s ohledem na stav území a navrhované 

změny, které vyplývají ze schválené 

územně plánovací dokumentace kraje.  

Zdroj: http://www.uur.cz/ a http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-44265/ 

 

 

Podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území a stanovení potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch v územně plánovací dokumentaci jsou k dispozici následující dokumenty 

zpracované Moravskoslezským krajem: 

 

Pořizovatel 

studie 
Název územní studie 

Dotčené 

území ORP 

Havířov 
Důvod pořízení dokumentu 

KÚ MSK 

 

Typy venkovského osídlení na 

území Moravskoslezského kraje 

(2009) 

celé ORP 

Havířov 

 

Analýza socioekonomického 

vývoje a odhad potřeby bytů 

(2013) 

Cílem analýzy bylo vytvořit podklad pro 

aktualizaci územně analytických 

podkladů v oblasti sociodemografického 

vývoje a z hlediska odhadu potřeby bytů 

na území jednotlivých obcí. 

Suurbanizace – dopady a širší 

souvislosti (2019) 
 

Zdroj: http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/ostatni-podklady-44266/ 

 

http://www.uur.cz/
http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-44265/
http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/ostatni-podklady-44266/
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7. ZOHLEDNĚNÍ ORP HAVÍŘOV V RÁMCI ÚAP MORAVSKOSLEZSKÉHO 

KRAJE 

 

Krajský úřad pořizuje ÚAP pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro 

pořizování zásad územního rozvoje (ZÚR), tj. pro měřítko 1 : 100 000. Poslední Aktualizace 

územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje byla pořízena v roce 2017. 

 

Přehled záměrů nadmístního významu z ÚAP Moravskoslezského kraje 2017, které přímo 

ovlivňují ORP Havířov: 

 

 

Ozn. Ozn.v ZÚR Název Územní vymezení 

Dis7 
D30, D31, D511, 

D512, D202, 

D521, D35 

I/11 Havířov - Třanovice (varianty řešení) 
Havířov, Horní Suchá, 

Těrlicko 

Dis36 D32 
Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová 

směrově nedělená silnice I. třídy 
Albrechtice 

Diz5 xxx 
Modernizace trati č. 321 v úseku Ostrava – (Svinov) 

Havířov - Český Těšín 

Albrechtice, Havířov, 

Horní Suchá 

Esp6 P2, P5, P22 

Rekonstrukce stávajícího VTL plynovodu DN 500 v 

trase Havířov (Suchá) - Albrechtice - Český Těšín 

(Žukov) s vymístěním části trasy mimo zastavěná 

území. 

Albrechtice 

Esp9 xxx VTL plynovod mezi Albrechticemi a Stonavou Albrechtice 

1 xxx 

Nový záměr - Rekonstrukce plynovodu Albrechtice - 

Mexiko (Stonava) – není ve výkresu záměrů 

zobrazitelný 

Albrechtice 

Zdroj: ÚAP MSK 2017 - https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-

94779/ 

 

Výřez výkresu záměrů na provedení změn v území ÚAP MSK 2017 

 
Zdroj: ÚAP MSK 2017 - https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-

94779/ 

https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-94779/
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-94779/
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-94779/
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-94779/
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Přehled problémů k řešení v ÚPD podle ÚAP Moravskoslezského kraje 2017 
 

Ozn. Název Územní vymezení 

P-D11 
Střet záměru přeložky silnice v Havířově se zájmy ochrany 

přírody (EVL Natura) a se stávající zástavbou 

Statutární město Havířov, obec 

Albrechtice, Horní Bludovice, Horní 

Suchá, Těrlicko 

P-O1 
Střet záměru plochy KIC se zájmy ochrany přírody (výskyt 

chráněného druhu) 
Severní část obce Horní Suchá 

Zdroj: ÚAP MSK 2017 - https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-

94779/ 

 

Výřez problémového výkresu ÚAP MSK 2017 

 
Zdroj: ÚAP MSK 2017 - https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-

94779/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-94779/
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-94779/
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-94779/
https://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemne-analyticke-podklady-msk-2017-94779/
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B. DATABÁZE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

 

Databáze územně analytických podkladů obsahuje údaje o území, zjištění vyplývající 

z průzkumů území, další důležité dostupné informace a případně data vzniklá analýzou 

shromážděných informací. 

 

Databáze územně analytických podkladů je zpracována v členění  dle přílohy č. 1 – části A 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a navazuje na předešlou úplnou 

aktualizaci ÚAP 2016. U jednotlivých sledovaných jevů jsou uvedeny následující údaje: 

- definice jevu, převzata z Metodického návodu MMR (12/2019); 

- poskytovatel s uvedením data poskytnutých dat, případně data potvrzení platnosti 

poskytnutého údaje o území; 

- právní předpis, ze kterého bylo čerpáno při zpracování sledovaného jevu; 

- zdroj informací – především odkazy na webové stránky; 

- limit území – informace, zda se jedná o limit v území; 

- popis sledovaného údaje o území zpracovaný pořizovatelem ÚAP; 

- grafické znázornění zpracovaných dat, které koresponduje s grafickou databázi vedenou 

pořizovatelem ÚAP Havířov (tj. odborem územního rozvoje MMH); 

- tabulka shrnutí ORP - s vyznačením, ve kterých výkresech se daný jev zobrazí,  

a poznámkou, ve které jsou uvedeny důležitá upozornění na záměry na provedení změn 

území, na problémy k řešení a na nekorektní údaje o území. 

 

 

 

I. STAV ÚZEMÍ - JEHO HODNOTY A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

 

 

1. ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

Definice: Zastavěné území je území vymezené územním plánem nebo postupem podle 

stavebního zákona.  

Nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím 

zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence 

nemovitostí („intravilán“).  

Poskytovatel: Obce prostřednictvím pořizovatele (Úřad územního plánování) 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č. 1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č. 4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č. 2 (srpen/2018) 

   Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č. 1 (květen/2020) 

   Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č. 3 (březen/2015) 

P. předpis: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 10, § 43, § 58, § 59, § 60 a § 189.  

Zdroj:  - 

Limit území: - 
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Obec 
Územně plánovací 

dokumentace 

Datum vydání Zastupitelstvem / 

nabytí účinnosti 

Aktuál. vymezení 

zastavěného území k datu 

Albrechtice 
Územní plán 22.11.2011 / 27.12.2011 01.12.2010 

Změna č.1 16.07.2018 / 21.09.2018 01.10.2017 

Havířov 

Územní plán 07.04.2014 / 25.04.2014 01.02.2014 

Změna č.1 26.09.2016 / 26.10.2016 01.07.2015 

Změna č.2 26.06.2017 / 21.07.2017 01.09.2016 

Změna č.3 24.09.2018 / 20.11.2018 01.03.2018 

Změna č.4 23.09.2019 / 22.10.2019 01.11.2018 

Horní 

Bludovice 

Územní plán 26.10.2011 / 18.11.2011 01.09.2010 

Změna č.1 11.09.2013 / 17.10.2013 - 

Změna č.2 13.06.2018 / 16.08.2018 01.12.2016 

Horní 

Suchá 

Územní plán 17.04.2014 / 12.05.2014 31.10.2012 

Změna č.1 27.02.2020/19.05.2020 23.08.2018 

Těrlicko 

Územní plán 04.08.2008 / 26.08.2008 01.07.2007 

Změna č.1 18.04.2012 / 25.05.2012 - 

Změna č.2 04.09.2013 / 21.09.2013 - 

Změna č.3 01.10.2014 / 04.11.2014 01.04.2014 

Změna č.4 27.06.2018 / 14.08.2018 01.01.2017 

 

Pozn.: Přestože Zastupitelstvo obce Těrlicko vydalo Změnu územního plánu č. 4 již dne 

27.06.2018, k dnešnímu dni nebyla vektorová data pro potřebu územního plánování předána. 

V grafice jsou tedy použita vektorová data ze změny č. 3 (problém OZ 1). 

 
Zdroj: Územní plány obcí (srpen/2020) – bez změny č. 4 ÚP Těrlicko 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +   + 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 
Dotčené k.ú. 

Stav 

2016 

Stav 

2020 

OZ 1 
Vada v grafické části územně 

plánovací dokumentaci 

Topologicky nepřesná data, 

rozpor mezi změnou 

územního plánu a právním 

stavem, rozpor mezi 

vektorovými a rastrovými 

daty 

Těrlicko 

Dolní 

Těrlicko, 

Horní 

Těrlicko, 

Hradiště pod 

Babí horou 

nový 

problém  
trvá 

 

 

1a. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Definice: Jedná se o plochy vymezené územním plánem dle stávajícího nebo 

požadovaného způsobu využití, a to s ohledem na specifické podmínky  

a charakter území.  

Poskytovatel: Obce prostřednictvím pořizovatele (Úřad územního plánování) 

  Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č. 1 (září/2018)  

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č. 4 (červen/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č. 2 (srpen/2018) 

Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č. 1 (květen/2020) 

   Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č. 4 (srpen/2018) 

P. předpis: Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentací a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 

znění pozdějších předpisů, příloha č. 7 

Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů, §3 - §19 

Zdroj:  - 

Limit území: - 

 

Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č. 1 (září/2018) 

   

Stav Návrh 

Ú
p

ln
é 

z
n

ěn
í 

ú
ze

m
n

íh
o

 p
lá

n
u

 

A
lb

re
ch

ti
ce

, 
p

o
 v

y
d

á
n

í 
zm

ěn
y

 č
.1

 Plochy bydlení v bytových domech BH ● ● 

Plochy bydlení v rodinných domech BI ● ● 

Plochy zahrádkových osad RZ ● ◌ 

Plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury OV ● ◌ 

Plochy tělovýchovných a sportovních zařízení OS ● ● 

Plochy hřbitovů OH ● ● 

Plochy pěších a vozidlových komunikací PV ● ◌ 

Plochy zeleně na veřejných prostranstvích ZV ● ◌ 

Plochy smíšené obytné SO ● ● 

Plochy dopravy silniční DS ● ● 

Plochy dopravy drážní DD ● ◌ 
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Stav Návrh 

Plochy parkovací a odstavné DP ● ● 

Plochy technické infrastruktury TI ● ● 

Plochy výroby zemědělské VZ ● ● 

Plochy lesního hospodářství VL ● ● 

Plochy výroby průmyslové VP ● ● 

Plochy výroby drobné VD ● ● 

Plochy orné půdy a trvalých travních porostů Z ● ◌ 

Plochy zahrad a sadů ZS ● ◌ 

Plochy lesní L ● ◌ 

Plochy vodní a vodohospodářské W ● ◌ 

Plochy smíšené nezastavěného území NS ● ◌ 

Plochy přírodní PP ● ◌ 

Návrhové plochy jsou vedeny pod Z196 (A001b - zastavitelné plochy). 

 

 
Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

 

 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č. 4 (červen/2019) 

   

Stav Návrh 

Ú
p

ln
é 

z
n

ěn
í 

ú
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m
n

íh
o

 p
lá

n
u

 

H
a
v
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o
v
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o
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y
d

á
n

í 
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ěn
y
 č

.4
 Plochy smíšené obytné - městské centrum SMC ● ● 

Plochy smíšené obytné městské SM ● ● 

Plochy smíšené obytné venkovské SV ● ● 

Plochy bydlení hromadného BH ● ● 

Plochy bydlení individuálního BI ● ● 

Plochy rekreace - zahrádkové osady RZ ● ● 

Plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury OV ● ● 

Plochy občanského vybavení - sport. a rekreačních zařízení OS ● ● 

Plochy občanského vybavení - komerčních zařízení OK ● ● 

Plochy občanského vybavení - hřbitovů OH ● ● 
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Stav Návrh 

Plochy občanského vybavení - specifické OX ◌ ● 

Plochy smíšené specifické SX ● ● 

Plochy smíšené výrobní VS ● ● 

Plochy výroby a skladování - těžkého průmyslu VT ◌ ● 

Plochy výroby a skladování - lehkého průmyslu VL ● ● 

Plochy výroby a skladování - výroby zemědělské VZ ● ● 

Plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné ZV ● ● 

Plochy komunikací K ● ● 

Plochy dopravní infrastruktury silniční DS ● ● 

Plochy dopravní infrastruktury drážní DD ● ◌ 

Plochy technické infrastruktury - technického vybavení TI ● ● 

Plochy zemědělské - sady ZS ● ◌ 

Plochy zemědělské - zahrady ZZ ● ● 

Plochy zemědělské - orná půda, trvalé travní porosty Z ● ◌ 

Plochy smíšené nezastavěného území SN ● ● 

Plochy smíšené nezastavěného území - rekultivace SR ◌ ● 

Plochy lesní - hospodářské L ● ● 

Plochy lesní - rekreační LR ● ● 

Plochy vodní a vodohospodářské VV ● ● 

Plochy přírodní - územního systému ekologické stability ÚSES ◌ ● 

Návrhové plochy jsou vedeny pod Z201 (A001b - zastavitelné plochy). 

 

 
Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 
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Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

   

Stav Návrh 
Ú
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í 
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 p
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d
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n

í 
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y
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Plochy bydlení B ● ● 

Plochy smíšené obytné SB ● ● 

Plochy rekreace R ● ◌ 

Plochy občanského vybavení OV ● ● 

Plochy občanského vybavení - sport OS ● ● 

Plochy občanského vybavení - hřbitov OH ● ◌ 

Plochy veřejného prostranství PV ● ● 

Plochy veřejného prostranství - zeleně PZ ◌ ● 

Plochy smíšené výrobní VS ● ● 

Plochy dopravní infrastrukutry D ● ● 

Plochy technické infrastruktury T ● ● 

Plochy smíšené nezastavěného území NS ● ● 

Plochy lesní NL ● ● 

Plochy přírodní NP ● ● 

Návrhové plochy jsou vedeny pod Z197 (A001b - zastavitelné plochy). 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

 

 

Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č.1 (květen/2020) 

   

Stav Návrh 

Ú
p
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é 
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n
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í 
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m
n
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o
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n
u

 H
o
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í 

S
u
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Plochy bydlení individuálního BI ● ● 

Plochy bydlení hromadného BH ● ● 

Plochy bydlení specifického BX ● ● 

Plochy rekreace R ● ● 

Plochy veřejné a komerční vybavenosti OV ● ● 

Plochy tělovýchovy a sportu OS ● ● 

Plochy veřejného pohřebiště OH ● ● 

Plochy smíšené obytné SO ● ● 

Plochy průmyslové výroby a skladů VP ● ● 

Plochy drobné výroby a výrobních služeb VD ● ● 

Plochy zemědělské a lesnické výroby VZ ● ● 
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Stav Návrh 

Plochy veřejných prostranství P ● ● 

Plochy silniční dopravy DS ● ● 

Plochy drážní dopravy DZ ● ◌ 

Plochy vodního hospodářství a energetiky TI ● ◌ 

Plochy odpadového hospodářství TO ● ● 

Plochy vodní a vodohospodářské VV ● ● 

Plochy veřejné zeleně ZV ● ● 

Plochy soukromé zeleně ZS ● ● 

Plochy krajinné zeleně K ● ● 

Plochy přírodní PX ● ◌ 

Plochy lesní L ● ◌ 

Plochy zemědělské Z ● ● 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č.1 (květen/2020) 
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Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.4 (srpen/2018) 

   

Stav Návrh 
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Plochy smíšené obytné B ● ● 

Plochy smíšené obytné B.1 ◌ ● 

Plochy smíšené obytné venkovské BR ● ● 

Plochy občanského vybavení - sportu OV - S ● ● 

Plochy občanského vybavení - hřbitovů OV - H ● ● 

Plochy rekreace R ● ● 

Plochy dopravy D ● ● 

Plochy technické infrastruktury TI ● ● 

Plochy technické infrastruktury TI.1 ● ● 

Plochy výroby drobné VD ● ● 

Plochy výroby drobné VD.1 ◌ ● 

Plochy výroby zemědělské VZ ● ● 

Plochy vodních toků a nádrží VV ● ● 

Plochy zeleně - sadů a zahrad v zastavěném území ZS ● ● 

Plochy zeleně - sadů a zahrad ve volné krajině ZN ● ● 

Plochy zeleně přírodní ZP ● ● 

Plochy zeleně ochranné ZO ◌ ● 

Plochy zemědělské NZ ● ◌ 

Plochy lesní NL ● ● 

Plochy lesní - lesy zvláštního určení rekreační NL - R ● ◌ 

Plochy přírodní ÚSES ● ● 

Plochy ostatní OP ● ◌ 

 

Pozn.: Přestože Zastupitelstvo obce Těrlicko vydalo Změnu územního plánu č.4 již dne 

27.06.2018, k dnešnímu dni nebyla vektorová data pro potřebu územního plánování předána. 

Grafická část není zpracovaná. 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- -  + 

Poznámka: 

Záměry v území: označení návrhových ploch dle zastavitelných ploch jevu A001b 

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav  

2016 

Stav  

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z196 

Zastavitelná plocha o 

výměře 73,79 ha (z ÚPD 

Albrechtice) 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní - nový 

Z197 
Zastavitelná plocha o 

výměře 101,58 ha 
Horní Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

Místní - nový 

Z201 

Zastavitelná plocha o 

celkové výměře 323,91 

ha (z ÚPD Havířov) 

Havířov 

Bludovice, Dolní 

Suchá, Havířov-

město, Prostřední 

Suchá, Šumbark 

Místní - nový 

Z205 

Zastavitelná plocha o 

celkové výměře 190,9 ha 

(ÚPD Horní Suchá) 

Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový 
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1b. ZASTAVITELNÉ PLOCHY, PLOCHY PŘESTAVBY A PLOCHY ZMĚN V 

KRAJINĚ 

Definice: Zastavitelnou plochou je plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo 

zásadách územního rozvoje. 

Plochou přestavby je plocha vymezená v územním plánu ke změně stávající 

zástvaby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území. 

Poskytovatel: Obce prostřednictvím pořizovatele (Úřad územního plánování) 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č.1 (květen/2020) 

   Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

P.předpis: Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších přepisů, § 2, § 18, § 43 

Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve 

znění pozdějších předpisů, příloha č.7 

Zdroj:  - 

Limit území: - 
 

Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

 

Jev K.ú. Výměra (ha) Výměra (ha) celkově Ozn. záměru 

Zastavitelné 

plochy 

Albrechtice u Českého 

Těšína 
73,79 73,79 Z196 

Plochy 

přestavby 

Albrechtice u Českého 

Těšína 
0,18 0,18 Z195 

Plochy zmně v 

krajině 

Albrechtice u Českého 

Těšína 
- - - 

 

 
 

Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po vydání změny č.1 (září/2018) 
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Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (červen/2019) 

 

Jev K.ú. Výměra (ha) Výměra (ha) celkově Ozn. záměru 

Zastavitelné 

plochy 

Bludovice 108,18 

323,91 Z201 

Dolní Datyně 34,77 

Dolní Suchá 28,58 

Havířov-město 25,07 

Prostřední Suchá 73,55 

Šumbark 53,76 

Plochy 

přestavby 

Bludovice 12,99 + 5,61 (DS) 

258,77 Z202 

Dolní Datyně - 

Dolní Suchá 68,78 + 56,16 (DS)  

Havířov-město 7,25 + 15,9 (DS) 

Prostřední Suchá 54,30 + 24,2 (DS) 

Šumbark 7,00 + 6,58 (DS) 

Plochy 

změn v 

krajině 

Bludovice 12,82 

44,52 Z203 

Dolní Datyně - 

Dolní Suchá 5,66 

Havířov-město 9,92 

Prostřední Suchá 6,68 

Šumbark 9,44 

 

 

 

 
Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po vydání změny č.4 (září/2019) 
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Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

 

Jev K.ú. Výměra (ha) Výměra (ha) celkově Ozn. záměru 

Zastavitelné 

plochy 

Horní Bludovice 30,10 
101,58 Z197 

Prostřední Bludovice 71,48 

Plochy 

přestavby 

Horní Bludovice 0,18 
2,50 Z198 

Prostřední Bludovice 2,32 

Plochy změn v 

krajině 

Horní Bludovice 7,53 
14,73 Z199 

Prostřední Bludovice 7,20 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

 

Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č.1 (květen/2020) 

 

Jev K.ú. Výměra (ha) Výměra (ha) celkově Ozn. záměru 

Zastavitelné plochy Horní Suchá 190,9 190,9 Z205 

Plochy přestavby Horní Suchá 0,83 0,83 Z206 

Plochy změn v krajině Horní Suchá 3,38 3,38 Z207 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č.1 (květen/2020) 
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Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

Pozn.: Přestože Zastupitelstvo obce Těrlicko vydalo Změnu územního plánu č.4 již dne 

27.06.2018, k dnešnímu dni nebyla vektorová data pro potřebu územního plánování předána. 

V grafice jsou tedy použita vektorová data ze změny č.3 (problém OZ 1). 

 

Jev K.ú. Výměra (ha) Výměra (ha) celkově Ozn. záměru 

Zastavitelné 

plochy 

Dolní Těrlicko 23,2 

186,23 Z163 Horní Těrlicko 99,59 

Hradiště pod Babí horou 63,44 

Plochy 

přestavby 

Dolní Těrlicko 
 

0,34 Z160 Horní Těrlicko 0,20 

Hradiště pod Babí horou 0,14 

Plochy 

změn v 

krajině 

Dolní Těrlicko - 

- - Horní Těrlicko - 

Hradiště pod Babí horou - 

 

 
Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- -   + 

Poznámka: 

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav  

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z58 
Zastavitelná plocha o 

výměře 76,38 ha 
Albrechtice 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 
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Z196 
Zastavitelná plocha o 

výměře 73,79 ha 
Albrechtice 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní - nový 

Z71 

Přestavba bývalé 

hospodářské budovy na 

bytový dům, ul. Obecní 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 

Z195 
Plochy přestavby (ÚPD 

Albrechtice) 
Albrechtice 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní - nový 

Z59 

Zastavitelná plocha o 

celkové výměře 362 ha (z 

ÚPD Havířov) 

Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-

město, Prostřední 

Suchá, Šumbark 

Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z201 

Zastavitelná plocha o 

celkové výměře 323,91 

ha (z ÚPD Havířov) 

Havířov 

Bludovice, Dolní 

Suchá, Havířov-

město, Prostřední 

Suchá, Šumbark 

Místní - nový 

Z90 

Plochy přestavby na 

Občanské vybavení - 

komerční zařízení OK 

Havířov Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z89 
Plochy přestavby na 

Smíšené výrobní VS 
Havířov Bludovice Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 

Z84 
Plochy přestavby na 

Bydlení individuální BI 
Havířov Dolní Suchá Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 

Z85 

Plochy přestavby na 

Občanské vybavení - 

hřbitov OH 

Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z81 
Plochy přestavby na 

Smíšené specifické SX 
Havířov Dolní Suchá Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 

Z82 

Plochy přestavby na 

Výroba a skladování - 

lehký průmysl VL 

Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z75 

Plochy přestavby na 

Smíšené obytné - 

městské centrum SMC 

Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z78 
Plochy přestavby na 

Bydlení hromadné BH 
Havířov Havířov-město Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 

Z77 

Plochy přestavby na 

Občanské vybavení - 

veřejná infrastruktura OV 

Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z76 

Plochy přestavby na 

Občanské vybavení - 

sportovní a rekreační 

zařízení OS 

Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z80 
Plochy přestavby na 

Smíšené výrobní VS 
Havířov Havířov-město Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 

Z86 

Plochy přestavby na 

Občanské vybavení - 

komerční zařízení OK 

Havířov Prostřední Suchá Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z83 
Plochy přestavby na 

Smíšené výrobní VS 
Havířov Prostřední Suchá Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 

Z87 

Plochy přestavby na 

Výroba a skladování - 

těžký průmysl VT 

Havířov Prostřední Suchá Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z91 

Plochy přestavby na 

Občanské vybavení - 

hřbitov OH 

Havířov Šumbark Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z92 
Plochy přestavby na 

Smíšené výrobní VS 
Havířov Šumbark Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 
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Z79 

Dopravní infrastruktura 

silniční - plocha 

přestavby DS 

Havířov 

Šumbark, 

Havířov-město, 

Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá 

Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z88 

Dopravní infrastruktura 

silniční - plocha 

přestavby DS 

Havířov Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z202 
Plochy přestavby (ÚPD 

Havířov) 
Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-

město, Prostřední 

Suchá, Šumbark 

Místní - nový 

Z203 
Plochy změn v krajině 

(ÚPD Havířov) 
Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-

město, Prostřední 

Suchá, Šumbark 

Místní - nový 

Z60 
Zastavitelná plocha o 

celkové výměře 111,4 ha 
Horní Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

Místní trvá  
přehodnoceno  

ukončeno 

Z197 
Zastavitelná plocha o 

výměře 101,58 ha 
Horní Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

Místní - nový 

Z55 

Plocha obnovy - 

přestavba areálu 

stavebnin na plochu 

občanské vybavenosti 

Horní Bludovice Horní Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z56 

Plocha obnovy - 

přestavba bývalého 

zemědělského areálu na 

plochu výroby 

Horní Bludovice 
Prostřední 

Bludovice 
Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 

Z57 

Plocha obnovy - plocha 

přestavby určena pro 

bydlení 

Horní Bludovice 
Prostřední 

Bludovice 
Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 

Z198 
Plochy přestavby (ÚPD 

Horní Bludovice) 
Horní Budovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

Místní - nový 

Z199 
Plochy změn v krajině 

(ÚPD Horní Bludovice) 
Horní Budovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

Místní - nový 

Z205 

Zastavitelná plocha o 

celkové výměře 190,9 ha 

(z ÚPD Horní Suchá) 

Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový 

Z206 
Plochy přestavby (ÚPD 

Horní Suchá) 
Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový 

Z207 
Plochy změn v krajině 

(ÚPD Horní Suchá) 
Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový 

Z61 

Zastavitelná plocha o 

celkové výměře 204,7 ha 

(z ÚPD Horní Suchá) 

Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z74 
Přestavba plochy bývalé 

ubytovny na plochu VD 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 

přehodnoceno  

ukončeno 

Z73 

Přestavba části 

zahrádkářské osady na 

plochu SO 

Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z72 

Přestavba plochy 

bývalého komerčního 

občanského vybavení na 

plochu BI 

Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno  

ukončeno 

Z163 

Zastavitelná plocha o 

celkové výměře 186,2 (z 

ÚPD Těrlicko) 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou 

Místní nový trvá 

Z160 
Přestavba plochy na 

smíšené obytné 
Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá 

Z161 Přestavba plochy na Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá 
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smíšené obytné 

venkovské 

Z162 

Přestavba plochy na 

smíšené obytné 

venkovské 

Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
Místní nový trvá 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 

Dotčené 

k.ú. 
Stav 2016 Stav 2020 

OZ 1 
Vada v grafické části územně 

plánovací dokumentaci 

Topologicky nepřesná data, 

rozpor mezi změnou 

územního plánu a právním 

stavem, rozpor mezi 

vektorovými a rastrovými 

daty 

Těrlicko 

Dolní 

Těrlicko, 

Horní 

Těrlicko, 

Hradiště 

pod Babí 

horou 

nový 

problém  
trvá 

 
 

2.  ZAŘÍZENÍ VÝROBY 

 

Definice: Zařízení výroby jsou výrobní podniky, závody apod. Z hlediska možností vlivu 

na okolí je vhodné rozdělit tato zařízení v podrobnějším členění. 

Pozn. Tento sledovaný jev má být zmapováním stavu území v oblasti výroby, 

není jej možné směšovat s plochami s rozdílným způsobem využití z platné 

ÚPD.  

 

Poskytovatel: Pořizovatel (Úřad územního plánování) - průzkumem 

P.předpis: - 

Zdroj:  - 

Limit č.: - 

 

Pro 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů nebyl zmapován stav území v této 

oblasti. Nebyla použita ani data z aktualizace předešlé, jelikož se jednalo o plochy výroby 

z územních plánů.  

 

3. ZAŘÍZENÍ OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

 

Definice: Rozsah sledovaných zařízení občanské vybavenosti je dán především 

dokumentem Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury (Certifikovaná 

metodika TB050MMR01). Jedná se zejména o zařízení veřejné občanské 

vybavenosti pro vzdělávání a výchovu, sociální péči a péči o rodinu, 

zdravotnictví, kulturu, veřejnou správu, sport a volný čas. 

Pozn. Tento sledovaný jev má být zmapováním stavu území v oblasti výroby, 

není jej možné směšovat s plochami s rozdílným způsobem využití z platné 

ÚPD.  

 

Poskytovatel: Pořizovatel (Úřad územního plánování) - průzkumem 

P.předpis: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2. 
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Zdroj:  Zajímavá data jsou dostupná z projektu Sdružení místních samospráv ČR: 

„Mapování veřejné infrastruktury v obcích“, pro ÚAP by měla být k dispozici 

v průběhu ledna 2020.  

Vybraná data zdravotnických zařízení z Národního registru poskytovatelů 

zdravotnických služeb jsou k dispozici zde: 

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--otevrena-data   

  Registr poskytovatelů sociálních služeb: 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=15741786

10148_1  

Standardy dostupnosti veřejné infrastruktury: MMR → Stavební právo → 

Stanoviska a metodiky → Stanoviska odboru územního plánování → Ostatní 

stanoviska a metodiky 

Limit č.: - 

 

Obec Albrechtice 

 

 
Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

Vzdělávání a výchova 

Mateřská škola 
Obecní 698, Česká MŠ www.msalbrechticek.wordpress.com 

Školní 11, Polská MŠ www.pspolbrachcice.cz 

Základní škola (se ŠD, 

ŠJ) 

Školní 20, Česká ZŠ www.zsalbrechtice.cz 

Školní 11, Polská ZŠ www.pspolbrachcice.cz 

Zdravotnické zařízení 

PL pro děti a dorost, 

PL pro dospělé, 

Stomatolog, 

Gynekologie, 

Rehabilitace 

Obecní 714 
www.obecalbrechtice.cz/cs/lekari-v-

albrechticich.html 

Psychologická poradna Hlavní 784 www.psychologhavirov.cz 

Lékárna Obecní 714 www.alphega-lekarna.cz 

Kulturní zařízení 

Dělnický dům Hlavní 166 pavlakriznanskasweb.webmium.com 

Dům PZKO Hlavní 10 - 

Knihovna Kostelní 501 www.albrechtice.knihovna.info 

Kostel - 

římskokatolický 
Obecní 518 

www.albel.cz 

Kostel - evangelický Třanovského  www.albrechtice.estranky.cz 

Kostel - 

římskokatolický 
Školní 

www.albel.cz 

Tělovýchova a sport 

Sportovní areál Školní - 

Sportoviště u ZŠ Školní - 

Tenisový kurt Rakovecká - 

Paintball Těšínská 211 www.paintal.cz 

Rekreační areál 

Zámostí 
Těšínská 211 - 

Jízdárna 
Ranč Pohoda, Kostelecká 

27 
www.rancpohoda.cz 

Zařízení obecní 

samosprávy, veřejně 

prospěšné služby 

 

Obecní úřad Obecní 186 www.obecalbrechtice.cz 

Stavební úřad Kostelní 501 www.obecalbrechtice.cz/cs/stavebni-urad.html 

Česká pošta Obecní 800 www.ceskaposta.cz 

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--otevrena-data
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1574178610148_1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1574178610148_1
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Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

 

Zařízení obecní 

samosprávy, veřejně 

prospěšné služby 

Požární zbrojnice Obecní 845 www.sdhalbrechtice.webnode.cz 

Obecní policie Kostelní 547 - 

Hřbitov 
Školní - 

Bělehradská - 

Smuteční síň Školní 670 - 

Individuální služby 

Restaurace 

Hlavní 8, Pamol www.pamol.eu 

Středová 478, Pivní Bar 

Miczka 
- 

Hlavní 166, Dělnický dům pavlakriznanskasweb.webmium.com 

Těšínská 156, Areál 

Zámostí 
- 

Přehradní 821, Pizzerie a 

Brazilian grill 
- 

Maloobchodní služby 
Hlavní 700, Hruška www.mohruska.cz 

Středová 478, Hruška www.mohruska.cz 

 

 

Statutární město Havířov 
 

 

Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání a výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frýdecká 451/39 www.msfrydecka.cz 

Selská 14/429 www.polszk-hav.cz 

Čelakovského 4/1240 www.mscelakovskeho.cz 

Balzacova 2/1190 www.msbalzacova.cz 

E. Holuba 7/1403 www.msholuba.cz 

Kosmonautů 4/1319 www.ms-kosmonautu.cz 

Přímá 8/1333 www.msprimahavirov.cz   

U Křížů 2/150 www.zszelena.czskola 

Tajovského 1157 - 

Občanská 76/11 www.msfrydecka.cz 

Čs. armády 5/201 www.skolyaskolky.com  

Horymírova 7/1194 www.mshorymirova.cz 

Lipová 15/718 www.ms-lipova-capka.cz 

A.S. Puškina 7a/908 www.mspuskinova-havirov.cz 

Radniční 7/619 www.msradnicni.estranky.cz    

Resslova 2/497 www.msresslova.cz 

Sukova 2a www.materska-skola.czklubicko 

Švabinského 7/993 www.mssvabinskeho.cz 

U Stromovky 415/60 www.msustromovky.unas.cz 

Na Nábřeží 5/236 www.zsnabrezi-havirov.cz 

K. Čapka 8/800 www.ms-lipova-capka.cz 

Sadová 232/3 www.sadova.cz 

Místní 358/9 www.mistni.cz 

Mozartova 2/1092 www.ocniskolka.cz 
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Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělání a výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola 

U Topolů 3/688 www.skolkautopolu.cz 

Mládí 23/1147 www.msmladi.eu 

Moravská 14/404 www.msmoravska.webnode.cz 

Okružní 1a/1070 www.msokruzni.info   

Petřvaldská 32/262 www.petrvaldska.cz 

U Jeslí 4/894 www.skolyaskolky.com 

Okružní 13/1208 www.materinka.info 

U školy 17/145 www.msmoravska.webnode.cz 

Základní škola 

Mládežnická 11/564 www.zsmladeznicka.cz 

F. Hrubína 1537/5 www.zsfh.cz 

Selská 14/429 www.polszk-hav.cz 

Zelená 2/112 www.zszelena.cz 

K. Světlé 1/1372 www.zssvetle.cz 

Frýdecká 37/452 www.zsfrydecka.eu 

1. máje 10a/956 www.zs1maje.cz 

Žákovská 1/1006 www.zakovska-havirov.cz 

M. Kudeříkové 14/1143 www.zsmk.eu 

Gorkého 1/329 www.zsgh.cz  

Na Nábřeží 49/1374 www.zsnabrezi-havirov.cz 

Kpt.Jasioka 57/685 www.zsjasioka-havirov.cz 

Moravská 29/497 www.zsmoravska.cz  

Školní 1/814 www.zsskolni-havirov.eu  

Jarošova 33/851 www.zs-jarosova.cz 

Gen. Svobody 16/284 www.zssvobody.cz 

M. Pujmanové 17/1151 www.zs-pujmanove-havirov.cz 

Střední škola 

Stavební průmyslová 

škola, Kollárova 2 
www.ssstav-havirov.cz 

Hotelová škola a obchodní 

akademie, Tajovského 

1157/2 

www.obaka-havirov.cz 

Gymnázium, Studentská 

1198/11 
www.gsh.cz 

Gymnázium, Komenského 

2/328 
www.gkh.cz 

Elektro průmyslová škola, 

Makarenkova 1/513 
www.sselek-havirov.cz 

Kpt. Jasioka 50/635 www.stredniskola-sucha.cz 

OUTECH Sýkorova 1/613 www.outech-havirov.cz 

Škola bez bariér, Školní 

2/601 
www.ssazs-havirov.cz 

Střední škola Dakol, 

Moravská 539/29a 
www.dakol-karvina.cz 

SŠTO, Lidická 1a/600 www.ssto-havirov.cz 

Vysoká škola 
Vysoká škola PRIGO, V. 

Nezvala 801/1 
www.vsss.cz 
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Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vzdělání a výchova 

Vyšší odborná škola 

Hotelová škola a obchodní 

akademie, Tajovského 

1157/2 

www.obaka-havirov.cz 

VOŠ Dakol, Moravská 

539/29a 
www.dakol-karvina.cz 

Základní umělecká 

škola 

ZUŠ Bohuslava Martinů, 

A. Jiráska 1519/2 
www.zusbm-havirov.cz 

ZUŠ Leoše Janáčka, 

Jaroslava Vrchlického 

1a/1471 

www.zuslj-havirov.cz 

ZUŠ Bohuslava Martinů, 

Sadová 233/29 
www.zusbm-havirov.cz 

ZUŠ Bohuslava Martinů, 

Na Schodech 1/256 
www.zusbm-havirov.cz 

Ostatní školská 

zařízení 

Dětský domov, 

Čelakovského 1/1270 
www.ddhavirov.cz 

Dětské centrum 

Čtyřlístek, Hornická 

900/8, 

www.dcctyrlistek.cz 

Pedagogicko-

psychologická poradna 
Opletalova 602/5 www.pppkarvina.czppp_havirov.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělovýchova  

a sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víceúčelová hala 
SSRZ Havířov, Těšínská 

1296/2a 
www.ssrz.cz 

Vzpěračská hala 

SK vzpírání Baník 

Havířov, U Stadionu 

2b/1325 

www.vzpiranihavirov.cz 

Tenisové kurty 

Tennis Hill, Padlých 

hrdinů 401/10a 
www.tennishill.cz 

Tenisový Klub Havířov, 

Opletalova 1218/8b 
www.tk-havirov.cz 

Sport servis 

PaulátResslova 1597/1 
www.sportservispaulat.cz 

Krytý bazén 

F. Hrubína 1537/5 www.zsfh.cz 

Bazén 

ŠumbarkOpletalova 

595/8a 

www.ssrz.cz 

Delfínek, Astronautů 

2/859 
www.ssrz.cz 

Koupaliště 
Letní koupaliště Jindřich, 

U Motelu 2 
www.ssrz.cz 

Sportovní hala 
Slávie, Astronautů 2/859 www.ssrz.cz 

Žákovská 1/1548 www.ssrz.cz 

Kynologické cvičiště 
ZKO Havířov, Bludovice, 

Selská 399/34 
www.kynologiehavirov.cz 

Dětské dopravní hřiště U Závor 1269/2b www.ssrz.cz 

Discgolf Areál Stromovky www.ssrz.cz 

Fotbalové hřiště 

Opletalova 1218/8 b   

FK Gascontrol Havířov, U 

Letního kina 1506/4 
www.tj-csad-havirov.webnode.cz 

Fotbalové hřiště Dolní 

Datyně, Zemědělská 136 
www.ssrz.cz 

Městský fotbalový areál, 

U Hřiště 1418 
www.ssrz.cz 

Skatebordové hřiště Astronautů 2 www.ssrz.cz 

Minigolfové hřiště Astronautů 2 www.ssrz.cz 
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Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělovýchova  

a sport 

Veřejná sportoviště 

Hřiště u ZŠ Mládežnická www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ K. Světlé www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ F. Hrubína www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ Frýdecká www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ Selská www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ Zelená www.ssrz.cz 

Polyfunkční dětské hřiště 

Fibichova 
www.ssrz.cz 

Hřiště Nezvalova www.ssrz.cz 

Lyžařský vlek www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ 1. máje www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ Gorkého www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ M. 

Kudeříkové 
www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ Na Nábřeží www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ Žákovská www.ssrz.cz 

Multifunkční hřiště Gen. 

Svobody 
www.ssrz.cz 

Multifunkční hřiště 

Jedlová 
www.ssrz.cz 

Sportoviště, M. 

Pujmanové 
www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ Školní www.ssrz.cz 

Hřiště u ZŠ Jarošova www.ssrz.cz 

Sportoviště, Kpt.Jasioka www.ssrz.cz 

Hřiště, Nový Svět www.ssrz.cz 

Workoutové hřiště, Na 

Nábřeží 
www.ssrz.cz 

Hřiště Životice www.ssrz.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturní dům, PZKO 

KD Leoše Janáčka - 

Dlouhá třída 1593/46 
www.mkshavirov.cz 

PZKO U Zborůvky 

438/12 
www.bledowice.cz 

KD Petra Bezruče - 

Hlavní třída 31a/246 
www.mkshavirov.cz 

KD Radost, Alšova 234/ 

11 
www.mkshavirov.cz 

Kostely 

Farní sbor Slezské církve 

evangelické, Selská 
www.nfkph.cz 

Farní kostel sv. Markéty, 

U Kostela 303/2 
www.farnosthavirov.cz 

Římskokatolická farnost 

sv. Anny, Hlavní třída 

1465/1b 

www.farnosthavirov.cz 

Farní sbor Slezské církve 

evangelické, Stará 
www.sceav.cz/cs 

Kostel sv. Jana Křitele - 

Římskokatolická farnost, 

Starý svět 1445/1 

www.doo.cz 

 

Modlitebny 

 

Svědkové Jehovovi - sál 

Království, Přátelství 

248/2B 

www.jw.org/cs 



 47 

 

Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modlitebny 

Apoštolská církev, sbor 

Havířov, Selská 394/29 
www.achavirov.cz 

Sbor Církve bratrské - 

modlitebna, Fryštátská 

922/21 

www.cbhavirov.cz 

Svědkové Jehovovi - sál 

Království, Konzumní 

502/2 

www.jw.org/cs 

Kostel sv. Jana Boska, 

Lomená 9/559 
www.farnosthavirov.cz 

Kaple Hřbitovní 14a/141 - 

Letní kino U Letního kina 1538/2 www.mkscentrum.cz 

Kino 
Centrum, Nám. republiky 

575/7 
www.mkscentrum.cz 

Společenský dům 
Společenský dům Havířov 

- Dlouhá třída 471/19 
www.mkscentrum.cz 

Knihovna 

Svornosti 86/2 www.knih-havirov.cz 

J. Seiferta 1483/8 www.knih-havirov.cz 

Městské informační 

centrum, nám. Republiky 

575/7 

www.knih-havirov.cz 

U Zborůvky 438/12 www.knih-havirov.cz 

Padlých hrdinů 220/47a www.knih-havirov.cz 

Šrámkova 2/1620 www.knih-havirov.cz 

Občanská 121/1 www.knih-havirov.cz 

Dělnická 769/64 www.knih-havirov.cz 

Gen. Svobody 53/14 www.knih-havirov.cz 

U Jeslí 893/2 www.knih-havirov.cz 

Muzeum 

Kotulova dřevěnka, 

Hálkova 1445/4 
www.muzeumct.cz 

Životické muzeum - 

Padlých hrdinů 220/47a 
www.muzeumct.cz 

Výstavní síň Musaion 

Havířov, Pavlovova 583/2 
www.muzeumct.cz 

Výstavní síně 

Minigalerie Maryčka, 

KDPB, Hlavní třída 

246/31a 

www.mkscentrum.cz 

Společenský dům 

Havířov, stálá expozice 

města, Dlouhá tř.471/19 

www.mkscentrum.cz 

Výstavní síň KD Radost, 

Alšova 234/11 
www.mkscentrum.cz 

Výstavní síň KDLJ, 

Viléma Wünscheho, 

Dlouhá tř.1593/46 

www.mkscentrum.cz 

Výstavní síň výtvarného 

oboru ZUŠ B. Martinů, 

Aloise Jiráska 1519/2 

www.zusbm-havirov.cz 

Výstavní prostory 

MKS, nám. Republiky 

575/7 
www.mkscentrum.cz 

hudební oddělení Městské 

knihovny, Svornosti 2 
www.knih-havirov.cz 

 

Klubovny pro zájmové 

skupiny 

Církevní středisko 

volného času sv. Jana 

Boska, Haškova 1/1475 

www.csvc.cz 
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Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kultura 

 

 

Klubovny pro zájmové 

skupiny 

ASTERIX - středisko 

volného času, Na Nábřeží 

41/23 

www.asterix-havirov.cz 

ASTERIX - středisko 

volného času, M. 

Kudeříkové 14 

www.asterix-havirov.cz 

Hřbitov 

Sv. Anny, Hlavní třída - 

Frýdecká - 

U Kostela - 

Selská - 

Padlých hrdinů - 

Nový komunální hřbitov, 

Starý svět 
- 

Starý komunální hřbitov, 

Starý svět 
- 

Malý katolický hřbitov, 

Starý svět 
- 

Stará - 

Hřbitovní  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domy s pečovatelskou 

službou 

DPS - Mládežnická 

1576/10, 1577/12 
www.ssmh.cz 

Dům s pečovatelskou 

službou, Karvinská 

1512/3 

www.ssmh.cz 

www.ssmh.cz 

DPS - Gen. Svobody 

266/15 
www.ssmh.cz 

DPS - Střední 504/3 www.ssmh.cz 

DPS - Opletalova 607/4 www.ssmh.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradna pro rodinu 

Hvaířov, Občanská 

poradna, Intervenční 

centrum, Opletalova 607/4 

www.slezskadiakonie.cz 

Poradenské centrum 

KHAMORO, Jarošova 

31b/1194 

www.ssmh.cz 

Centrum drogové pomoci, 

Hřbitovní 166/12 
www.ssmh.cz 

Nízkoprahové denní 

centrum pro osoby bez 

přístřeší, Hřbitovní 168/2 

www.ssmh.cz 

Domov seniorů Havířov, 

středisko Luna, Lidická 

1200/52c 

www.dshavirov.cz 

Armáda spásy, Azylový 

dům pro muže, Na Spojce 

807/2 

www.armadaspasy.cz 

Armáda spásy, Dům pro 

matky s dětmi Dvorákova 

21/235 

www.armadaspasy.cz 

Armáda spásy, Dům pod 

svahem, Pod Svahem 

284/1 

www.armadaspasy.cz 

Armáda spásy, Sbor a 

komunitní centrum 

Havířov, J. Seiferta 8 

www.armadaspasy.cz 

Armáda spásy, Prevence 

bezdomovectví, Obránců 

míru 619/3 

www.armadaspasy.cz 
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Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální služby 

Armáda spásy, Vyhlídka, 

Obránců míru 619/3 
www.armadaspasy.cz 

Armáda spásy, Soc. 

aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, Obránců 

míru 609/3 

www.armadaspasy.cz 

Armáda spásy, Soc. 

aktivizační služby pro 

seniory, SNP 805/2 

www.armadaspasy.cz 

Armáda spásy, 

Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež, SNP 805/2 

www.armadaspasy.cz 

AS-Senior o.p.s, Hotelový 

dům Impuls, U Hřiště 

1324/13b 

www.impuls-havirov.cz 

Poradenské středisko pro 

rodinu a dítě RaD, Atriová 

1297/5 

www.ssmh.cz 

Poradenství pro osoby se 

zdravotním postižením, 

pečovatelská služba, 

Denní stacionář, Respitní 

péče Moskevská 1103/1f 

www.ssmh.cz 

Komplexní domácí péče 

Hestia s.r.o., Dlouhá třída 

1510/18d 

www.domacipecehavirov.cz 

SANTÉ - MIKADO, 

Lipová 618/12 
www.sante-havirov.cz 

SANTÉ - Chráněné 

bydlení, Nerudova 351/12 
www.sante-havirov.cz 

Domov seniorů Havířov, 

středisko HELIOS, 

J.Seiferta 1530/14 

www.dshavirov.cz 

Návazné aktivity 

ADAM - autistické děti a 

my, Mozartova 1092/2 
adam-pas.cz 

Svaz postižených 

civilizačními chorobami, 

Mládežnická 1576/10 

www.civilky.cz 

Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých v ČR, 

Mládežnická 1576/10 

www.snncr.cz 

Svaz postižených 

civilizačními chorobami v 

ČR, KARDIO, Dlouhá 

třída 1134/83 

www.civilky.cz 

Společnost pro podporu 

lidí s mentálním 

postižením v ČR, 

Studentská 26 

www.spmpcr.cz 

INNA - onkologická 

organizace, Horymírova 

1511/9 

www.innahavirov1997.estranky.cz 

ADRA, sociální šatník, 

Dlouhá třída 1043/59a 
www.adra.cz 

HELP KLUB, sdružení 

rodičů a přátel dětí s 

postižením, Školní 601/2 

- 

Dobrovolnické centrum 

ADRA, Hlavní třída 2/4 
www.adra.cz 

APROPO, Chrpová 

536/2a 
www.apropovozickari.com 
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Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

Sociální zařízení 

Sociální služby 

poskytované ve 

zdravotnických 

zařízeních ústavní péče 

Dům Kochova, Kochova 

816/3 
www.sanatorium.sanatoriumkochova.cz 

Zařízení obecní 

samosprávy, veřejně 

prospěšné služby 

Magistrát města Svornosti 86/2 www.havirov-city.cz/magistrat 

Finanční úřad Myslbekova 1470/2 www.portal.mpsv.cz 

Okresní soud Karviná Dlouhá třída 1647/46a - 

Úřad práce Junácká 1632/3 www.portal.mpsv.cz 

Policie ČR Moravská 498/31 www.policie.cz 

Městská policie 

Gen. Svobody 53/14 www.havirov-city.cz/mestska-policie 

Karvinská 1474/1a www.havirov-city.cz/mestska-policie 

Balzacova 1190/2 www.havirov-city.cz/mestska-policie 

Požární zbrojnice 

Karvinská 1277/1  
www.hzscr.cz/hzs-moravskoslezskeho-

kraje.aspx 

Požárnická 545/17a 
www.hzscr.cz/hzs-moravskoslezskeho-

kraje.aspx 

Padlých hrdinů 29b/371 
www.hzscr.cz/hzs-moravskoslezskeho-

kraje.aspx 

Česká pošta 

Hl. třída 46/32 www.ceskaposta.cz 

Dlouhá třída 464/7a www.ceskaposta.cz 

Slovanská 1220/1 www.ceskaposta.cz 

Dělnická 769/64 www.ceskaposta.cz 

Anglická 13a/1198 www.ceskaposta.cz 

Gen. Svobody 268/17 www.ceskaposta.cz 

Dlouhá třída 1228/44c www.ceskaposta.cz 

Jurije Gagarina 1589/2a www.ceskaposta.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotnická zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékárna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Stadionu 1655/8a www.drmax.cz 

U Stadionu 1640/1 www.benu.cz/ 

Dlouhá třída 1134/83 - 

Dlouhá třída 1228/44c www.mojelekarna.cz 

Studentská 1548/26 - 

Na Záguří 705/6a www.lekarnanakopci.cz 

Národní třída 581/12 www.nanarodni.cz/ 

Dlouhá třída 873/18b www.uelisky.cz 

Dlouhá třída 460/1 www.lekarny.zdravcentra.cz/centrumhavirov/ 

Dělnická 1485/24a www.medicentrum-havirov.cz 

Dělnická 1132/24 www.nsphav.cz 

Hl. třída 398/59 www.lekarnaevico.cz 

Karvinská 5/1518 www.dumzdravi.com 

Před Tratí 891/2 www.drmax.cz 

U Skleníků 1490/24 www.drmax.cz 

Gen. Svobody 280/24 www.lekarnaupramene.cz 

Lidická 886/43 www.lekarnaharmonie.cz 

Kochova 815/1 www.magistra.cz 

Kochova 1227/2 www.fajnlekarna.eu 



 51 

 

Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotnická zařízení 

 

Lékárna Dlouha tř. 860/1a www.benu.cz 

Jesle 
Na Fojtství 1336/10 www.mujmrnousek.cz/jesle-havirov-o-jeslich 

Edisonova 1/520 www.ssmh.cz 

Nemocnice s 

poliklinikou 
Dělnická 1132/24 www.nsphav.cz 

Lékařská pohotovost 

Pro děti, pro dospělé, NsP 

od cesty Astronautů 
www.nsphav.cz 

Stomatologická, Dělnická 

969/26 
www.nsphav.cz 

Krevní centrum Dlouhá třída 463/7 www.krevnicentrum.cz 

Lékaři 

PL pro děti a dorost, PL pro dospělé, Stomatolog, Logopedie, Ortopedie, 

Kožní lékař, Rehabilitace, Fyzioterapie, Gynekologie, Psychiatrie, Dětská 

nefrologie, Psychologie, Gastroenterologie, Endokrinologie, Imunologie, 

Radioterapie, Chirurgie, Interní Diabetologie, Kardiologie, Plastická 

chirurgie, Neurologie, Oční lékař, ORL, Urologie, RDG, Revmatologie, 

Ortodoncie, Lékařská genetika, Anestezie a resuscitace, Onkologická 

prevence, Chirurgická ambulance 

Individuální služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hotel U Jelena, U Jelena 

150/3 
www.ujelena.cz 

Penzion Amerika, Padlých 

hrdinů 149/51 
www.penzionamerika.cz 

Penzion Legendario, 

Přátelství 400/13a 
www.restauracelegendario.cz 

TennisHill, Padlých 

hrdinů 401/10a 
www.tennishill.cz/Ubytovani 

Hotel Impuls, U Hřiště 

1324/13b 
www.impuls-havirov.cz 

Penzion u Supa, U Pošty 

371/4 
www.penzionusupa.cz 

Hotel Boršičanka, U 

Stromovky 1473/7 
www.hotel-borsicanka.cz 

Zámek Havířov, K 

Zámečku 243/2 
www.zamekhavirov.cz 

Hotel Rudolf, U Motelu 

861/3 
www.hotelrudolf.cz 

STING Apartments 

Havířov, Tesařská 322/2 
www.hotelhavirov.cz 

Luxor, Frýdecká 467/21 www.luxorhavirov.cz 

Penzion Urban, 

Hornosušská 1059/18 
www.penzion-urban.penzion.cz 

Penzion Zuzana, Na 

Parceli 8/2 
www.penzionzuzana.cz 

Hostinec u Balona, Selská 

1329/43 
www.ubalona.cz 

Ubytovna Střední, Střední 

504/3 
www.mra.cz/pronajmy/ubytovna 

Hotelový dům Merkur, 

Okrajová 4b/1635 
- 

SŠTO, Lidická 1a/600 www.ssto-havirov.cz 

REDON, E.F.Buriana 

869/4a 
- 

Ubytovna Mašinka, 

Železničářů 1300/2 
- 
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Obec Horní Bludovice 

 

 
Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

Vzdělávání a výchova 

Mateřská škola Horní Bludovice 202 www.zshornibludovice.cz 

Základní škola (se ŠD, 

ŠJ) 
Horní Bludovice 202 www.zshornibludovice.cz 

Zdravotnické zařízení 
PL pro dospělé, 

stomatologie 

Horní Bludovice 434, 

Prostřední Bludovice 524, 

Prostřední Bludovice 90 

www.praktickylekarhornibludovice.cz 

Kulturní zařízení 

Knihovna Horní Bludovice 434 www.knihovnahornibludovice.webnode.cz 

Hřbitov Horní Bludovice, Špluchov - 

Kaple na hřbitově Horní Bludovice, Špluchov - 

Kaple sv. Jana 

Nepomuckého 
Horní Bludovice 4734 - 

Obřadní síň Horní Bludovice 434 www.hornibludovice.cz 

Myslivecká chata Prostřední Bludovice 447 www.hornibludovice.cz 

Areál svědků 

Jehovových 
Prostřední Bludovice 530 www.jw.org/cs 

Tělovýchova a sport 

Tenisové kurty 

Horní Bludovice, Špluchov www.hornibludovice.cz/sportoviste 

Horní Bludovice, osada 

Dědina 
www.hornibludovice.cz/sportoviste 

Víceúčelové hřiště 
Horní Bludovice osada 

Dědina 
www.hornibludovice.cz/sportoviste 

Dětské hřiště 
Hřiště u ZŠ a MŠ Horní 

Bludovice 
www.hornibludovice.cz/sportoviste 

Fotbalové hřiště 
Horní Bludovice osada 

Dědina 
www.hornibludovice.cz/sportoviste 

Zařízení obecní 

samosprávy, veřejně 

prospěšné služby 

Obecní úřad Horní Bludovice 434 www.hornibludovice.cz/obecni-urad 

Česká pošta Horní Bludovice 434 www.ceskaposta.cz 

Požární zbrojnice Horní Bludovice 17 www.hornibludovice.cz/o-obci 

Individuální služby 

 

 

 

 

 

 

Restaurace 

 

 

 

 

 

 

Horní Bludovice 233, 

Restaurace & Bowling Bar 

Na Záguří 

www.nazaguri.cz 

Horní Bludovice ev.3, 

Krčma U Supa 
www.krcmausupa.cz 

Horní Bludovice 307, 

Bludovický svatý Ján 
- 

Horní Bludovice 205, 

Hostinec U Mokroše 
- 

Prostřední Bludovice 47, 

Restaurace Tůňka 
- 

Autobazar Horní Bludovice 258 www.autotvardek.com 

Stavebniny Horní Bludovice 307 www.kamenyujana.cz 

Maloobchodní služby 
Prostřední Bludovice 120, 

COOP 
www.coopbeskydy.cz 
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Obec Horní Suchá 

 
Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

Vzdělávání a výchova 

Mateřská škola 
Stavební 1226/2, Česká MŠ www.mshornisucha.webnode.cz 

Těrlická 407/5, Polská MŠ - 

Základní škola (se ŠD, ŠJ) 
Těrlická 969/24, Česká ZŠ www.zs-hornisucha.cz 

Těrlická 407, Polská ZŠ - 

Sociální zařízení 

Dům s pečovatelskou službou Sportovní 1306 - 

Dům pro seniory 
Domov pro seniory SLEZSKÉ 

HUMANITY, Vnitřní 921 
www.slezskahumanita.cz 

Zdravotnické zařízení 

Lékarna 
Lékarna U Dvora, Těrlická 

1298 
www.hornisucha.cz/zdravotnictvi 

PL pro děti ul. Školní 1286 www.hornisucha.cz/zdravotnictvi 

Stomatologie 
ul. Školní 1286, ul. Těrlická 

1356/24 b 
www.hornisucha.cz/zdravotnictvi 

PL pro dospělé 
ul. Školní 1286, ul. Kaštanová 

283 

www.hornisucha.cz/zdravotnictvi, 

www.matko.cz 

Rehabilitace ul. Těrlická 1356 www.hornisucha.cz/zdravotnictvi 

Kultura 

Dělnický dům Centrum 231/3 www.delnickydum.eu 

PZKO Centrum 235/3a www.pzkosuchagorna.cz 

Kostel - římskokatolický Sportovní www.hornisucha.cz/cirkev 

Sborový dům a kostel Církve 

bratrské 
Těrlická 353/64 www.cb.cz/horni.sucha/ 

Smuteční síň 6. srpna www.hornisucha.cz 

Hřbitov 6. srpna www.hornisucha.cz 

Knihovna Sportovní 227 www.hornisucha.knihovna.info 

Tělovýchova a sport 

Fotbalové hřiště U lékárny 869 www.fotbalhornisucha.cz 

Tenisové kurty 
U lékárny 869 www.tenishornisucha.cz 

Chrost - 

Kynologické cvičiště Firlovka 4 www.zkohornisucha.cz 

Jezdecký oddíl 
Jezdecký oddíl Stáj Václav, 

Zelená 
staj-vaclav.webnode.cz/ 

Sportovní a relaxační centrum Na Císařství, Stonavská 51 www.nacisarstvi.cz 

Sportovní hala Těrlická 1356 www.hornisucha.cz 

Sportoviště u polské ZŠ Těrlická 407 - 

Sportoviště u ZŠ Těrlická 969 www.zs-hornisucha.cz 

Zařízení obecní 

samosprávy, veřejně 

prospěšné služby 

Obecní úřad Sportovní 2/3 www.hornisucha.cz 

Požární zbrojnice Centrum 468 www.sdh-hornisucha.cz 

Česká pošta Těrlická 936 www.ceskaposta.cz 

Policie ČR Stonavská 365 www.policie.cz 

 

 
 

Individuální služby 

 

 

 

 

 
 

Restaurace 

 

 

 

Dělnický dům, Centrum 231/3 www.delnickydum.eu 

Na Císařství, Stonavská 51/6  www.restaurace-na-cisarstvi.cz 

Club, Těrlická 1294 www.club-hs.webnode.cz 

Asijské Bistro, Těrlická 1297 - 
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Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

 
 

  Individuální služby 

 
Restaurace 

Fajna Pizza, Chrost 1177/2 www.fajnapizza.cz 

Hornosušská 213, Na 

Kopečku 
www.restauracenakopecku.cz 

Ubytování Stonavská 51/6, Na Císařství www.nacisarstvi.cz/ubytovani 

Maloobchodní služby HRUŠKA, Těrlická 1280/2a www.mohruska.cz 

 

Obec Těrlicko 

 
Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

Vzdělávání a výchova 

Mateřská škola 

Májová 554/23, Česká MŠ www.skolaterlicko.cz 

Přehradní 243/9, Polská MŠ www.pspcierlicko.cz 

Dětský domov se školou, 

Promenádní 561/16 
www.terlickodds.cz 

Těrlicko 147, Česká MŠ www.skolaterlicko.cz 

Přehradní 243/9, Soukromá 

MŠ Petrklíč 
www.petrklic.net 

Základní škola (se ŠJ, ŠD) 

Školní 419/2, Česká ZŠ www.skolaterlicko.cz 

Těrlicko 147, Česká MŠ www.skolaterlicko.cz 

Přehradní 243/9, Soukromá 

ZŠ Petrklíč 
www.petrklic.net 

Přehradní 243/9, Polská ZŠ www.pspcierlicko.cz 

Zdravotnické zařízení 

Lékarna 
Lékárna U Zlatých vah, 

Májová 757/19 
- 

Praktický lékař pro dospělé 

Školní 420/5 www.terlicko.cz/lekari/d-92830 

Hradišťská 136/45 
www.olsarova-mudr.webnode.cz 

Dlouhá  814/32 www.terlicko.cz/lekari/d-92830 

Praktický lékař pro děti a 

dorost 
Školní 420/5 

www.mudrkaluzova.cz 

Stomatolog Školní  421/3 www.terlicko.cz/lekari/d-92830 

Oční lékař Nábřežní 572/3 www.terlicko.cz/lekari/d-92830 

Gynekologie Školní 421/3 www.terlicko.cz/lekari/d-92830 

Sociální zařízení 
Byty s pečovatelskou 

službou 
Nábřežní 552/23 - 

Kultura 

Kulturní dům Májová 423/22 www.terlicko.cz 

Kino Májová 423/22 www.terlicko.cz 

Knihovna Májová 423/22 www.terlicko.knihovna.info 

Kostel Kostelní 177/11 www.startcil.cz 

PZKO Těšínská 722/79 - 

Hřbitov s kostelem Těšínská - 

Hřbitov s kaplí U Motelu - 

Hřbitov se smuteční síní Hřbitovní - 

Hřbitov 
U Památníku, Památník 

letců - 

Kulturní dům Hradišťská  187/50 - 

Hřbitov s kaplí Hradišťská - 
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Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

Zařízení obecní 

samosprávy, veřejně 

prospěšné služby 

Sportoviště u ZŠ Těrlická 969 www.zs-hornisucha.cz 

Obecní úřad Májová 474/16 www.terlicko.cz 

Pošta Školní 422/1 www.ceskaposta.cz 

Požární zbrojnice Přehradní 371/11 - 

Požární zbrojnice Hradišťská 180/70 - 

Policie ČR Přehradní 371/11 www.policie.cz 

Tělovýchova a sport 

Víceúčelové hřiště Nábřežní www.terlicko.cz 

Tělocvična Školní 419/2 www.skolaterlicko.cz 

Fotbalové hřiště Těšínská 562/31 www.fkterlicko.wbs.cz 

Tenisové kurty Promenádní - 

Sportovní střelnice Střelniční www.ssk0215.cz 

Beach volleyball Promenádní www.plaz-oskar.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuální služby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurace 

Dlouhá 313/58, Pohostinství 

U Pěgřimků 
www.upegrimku.717.cz 

Přehradní 242/13, Jaškovská 

krčma 
www.jaskovskakrcma.cz 

Promenádní 566/29, 

Country club 
www.countryclubterlicko.cz 

Lipová 815/9, Na Vyhlídce www.plazvyhlidkasweb.webmium.com 

U Motelu 728/1, Hotel 

Fridrich 
www.hotelfridrich.cz 

Dlouhá 298/31, Kavárna 

Lucie 
www.kavarnalucie.jex.cz 

Těšínská 26/41, Penzion 

Hájenka 
www.penzionhajenka.com 

Těrlická 126/6, Hostinec v 

Zátoce 
www.hostinecvzatoce.cz 

Chatová 98/9, U Skokana 

(penzion Tarem)  
www.penziontarem.cz 

Hradišťská 187/50, Pod 

Lípou 
- 

Dolní těrlicko 7, U dvou 

Písařů 
- 

Třanovická 282, Motobar 

Myší díra 
www.motobar-mysi-dira.business.site 

ul. Rodinná 135/7, Grunt No 

135/7 
www.hotelgrunt.com 

 

 

 

 

 

 

 

Ubytování 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehradní 242/13, Jaškovská 

krčma 
www.jaskovskakrcma.cz 

Promenádní 566/29, 

Country club 
www.countryclubterlicko.cz 

Lipová 815/9, Na Vyhlídce www.plazvyhlidkasweb.webmium.com 

U Motelu 728/1, Hotel 

Fridrich 
www.hotelfridrich.cz 

Těšínská 298/31, Kavárna 

Lucie 
www.kavarnalucie.jex.cz 

Těšínská 26/41, Penzion 

Hájenka 
www.penzionhajenka.com 

Promenádní 201/12, U 

Těrlické přehrady 
www.ubytovani-u-vody.unas.cz 

Těrlická 126/6, Hostinec v 

Zátoce 
www.hostinecvzatoce.cz 



 56 

 
Zařízení Adresa / Název Webová stránka 

 

Individuální služby 

 

Ubytování 
Chatová 98/9, Penzion 

Tarem 
www.penziontarem.cz 

Rekreační středisko Těrlicko 99, SKI Club www.skiwakepark.cz 

 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN 

V ÚZEMÍ 

-  - - 
Poznámka: 

 

 

 

3a. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

 

Definice: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná 

zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. Tento jev 

zahrnuje pouze vybraná veřejná prostranství, nejedná se o kompletní výčet 

veřejných prostranství. 

Pozn. Tento sledovaný jev má být zmapováním stavu území v oblasti veřejných 

prostranství, není jej možné směšovat s plochami s rozdílným způsobem využití 

z platné ÚPD.  

 

Poskytovatel: Statutární město Havířov – OZV č.2/2011(potvrzení březen/2016) 

Obec Albrechtice – OZV č.1/2015 (březen/2016) 

Obec Horní Bludovice – OZV č.3/2011 (potvrzení březen/2016) 

Obec Horní Suchá – OZV č.1/2011 (potvrzení březen/2016) 

Obec Těrlicko – OZV č.3/2011 (potvrzení červen/2016) 

Úřad územního plánování – z územních plánů 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č.1 (květen/2020) 

P.předpis: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů § 2. 

Zdroj:  - 

Limit č.: - 

 

Pro 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů nebyly zmapovány veřejná 

prostranství jednotlivých obcí. Pro tuto aktualizaci byla použita data z let minulých. 

 

Veřejná prostranství dle vydaných Obecně závazných vyhlášek obcí: 

 

Statutární město Havířov – OZV č.2/2011(potvrzení březen/2016) 

Veřejná prostranství ve správním území města jsou vyspecifikována na konkrétní pozemky - 

Obecně závazné vyhlášky č.7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
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Obec Albrechtice – OZV č.1/2015 (březen/2016) 

Veřejným prostranstvím v obci jsou považovány veřejně přístupné plochy, zejména náměstí, 

silnice, místní komunikace, veřejně účelové komunikace, tržiště, tržní místa, odstavné plochy, 

veřejná zeleň, jakož i prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 

užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

(viz. Obecně závazná vyhláška č.1/2015, o zajištění udržování čistoty na veřejných 

prostranstvích a stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných 

tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků na území obce Albrechtice) 
 

Obec Horní Bludovice – OZV č.3/2011 (potvrzení březen/2016) 

Obec má vyspecifikováno veřejné prostranství:  

- k.ú. Horní Bludovice: 257/6, 256/5, 297/2, 740/15, 167, 790/4, 731/2, 731/8, 934/3, 147, 

149/9, 921, 321/4; 

- k.ú. Prostřední Bludovice: 873/2, 42/5, 817/1, 817/4, 676/1, 42/7, 472/4; 

(viz.příloha č.1 Obecně závazné vyhlášky č.3/2011, o místních poplatcích). 
 

Obec Horní Suchá – OZV č.1/2011 (potvrzení březen/2016) 

Veřejným prostranstvím v obci jsou veškeré místní komunikace a veřejně přístupné účelové 

komunikace včetně dlážděných a asfaltových chodníků podél silnic a místních komunikací, 

schodiště, samostatně vedoucí chodníky a zpevněné plochy; zeleň podél silnic, komunikací  

a chodníků ve vzdálenosti maximálně 10m od hrany zpevněné části vozovky nebo chodníků; 

autobusové zastávky; park u obecního úřadu; park u domu s pečovatelskou službou; 

meziblokové zpevněné a travnaté plochy na sídliště Chrost.  

(viz. Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství). 
 

Obec Těrlicko – OZV č.3/2011 (potvrzení červen/2016) 

Veřejným prostranstvím v obci jsou všechny silnice místní a účelové komunikace na území 

obce včetně přilehlých zelených pásů v šíři 5m od krajnice vozovky či silničních příkopů, 

náměstí, chodníky, stezky pro pěší, přechody pro chodce, mostky a lávky, veřejná venkovní 

schodiště, autobusové zálivy a nástupní ostrůvky, parkoviště, parky a zpevněné plochy vedle 

hřiště TJ Sokol: parc.č. 1385 v k.ú. Horní Těrlicko a ostatní plocha parc.č. 982 v k.ú. Horní 

Těrlicko u bytového domu č.p. 552. 

(viz. Obecně závazná vyhláška č.3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství). 

 
Zdroj: Obce ORP Havířov (duben/2016) 
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Veřejná prostranství z územních plánů obcí: 
 

Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

V územním plánu Albrechtice jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití pro 

veřejná prostranství tyto dvě funkční plochy: 

 PV – plochy pěších a vozidlových komunikací 

 ZV – plochy zeleně na veřejných prostranstvích 

Návrhové plochy jsou vedeny pod Z196 (A001b - zastavitelné plochy). 

 
Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

 

Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

V územním plánu Horní Budovice jsou vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití pro 

veřejná prostranství tyto dvě funkční plochy: 

 PV – plocha veřejného prostranství 

 PZ – plocha veřejného prostranství - zeleně 

Návrhové plochy jsou vedeny pod Z197 (A001b - zastavitelné plochy). 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

 

Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č.1 (květen/2020) 

V územním plánu Horní Suchá je vymezena plocha s rozdílným způsobem využití pro veřejná 

prostranství tato funkční plocha: 

 P – plochy veřejných prostranství 

ZV – plochy veřejné zeleně 
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Návrhové plochy jsou vedeny pod Z205 (A001b - zastavitelné plochy). 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č.1 (květen/2020) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- -   + 

Poznámka: 

Záměry v území: 

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav  

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z196 
Zastavitelná plocha o 

výměře 73,79 ha 
Albrechtice 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní - nový 

Z197 
Zastavitelná plocha o 

výměře 101,58 ha 
Horní Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

Místní - nový 

Z205 
Zastavitelná plocha o 

výměře 190,9 ha 
Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový 

 

4a. BROWNFIELDY 

 

Definice: Brownfield je nemovitost, která je nevyužívaná, zanedbaná a může být  

i kontaminovaná. Vzniká jako důsledek průmyslové, zemědělské, rezidenční, 

vojenské či jiné aktivity. 

 

Poskytovatel: Asental Group (srpen/2016) 

P.předpis: Politika územního rozvoje ČR 

Politika architektury a stavební kultury ČR, cíl 1.3 

Národní strategie regenerace brownfieldů 

Zdroj:  Národní batabáze brownfieldů (CzechInvest) - 

https://brownfieldy.czechinvest.org/Aplikace/bf-public.nsf/bfs.xsp  

    Podpora revitalizace brownfieldů v ČR – http://www.brownfieldy.eu  

Limit č.: - 

https://brownfieldy.czechinvest.org/Aplikace/bf-public.nsf/bfs.xsp
http://www.brownfieldy.eu/
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Asental Group (srpen/2016) 

Z webových stránek společnosti byly staženy informace o projektech na území ORP Havířov, 

a to Dukla industrial park v k.ú. Dolní Suchá, v k.ú. Prostřední Suchá jsou to projekty 

Skleníky Nový Svět a František II. (záměr Z137)  

Část projektu Dukla industrial již byla realizována prostřednictím splečnosti Mölnlycke. 

Ostatní pozemky jsou připraveny na potencionalní investiční záměry. Projekt František II. je 

z malé části zrealizován, nicméně stále je zde většina vyhrazených pozemků bez investora. 

Projekt Skleníky v současné době čeká na investice. 

 
Zdroj: Asental Group (srpen/2016) 

 

Dle nové metodiky MMR 2019 - a uvedených webových stránek národní databáze 

brownfieldů jsou mezi brownfieldy zařazeny lokality: 

 Objekt ExaSoft Holding, a.s. – Havířov, k.ú. Šumbark, parc.č. 692/18 

 Areál Pašůvka - Horní Suchá, k.ú. Horní Suchá 

Bližší informace k těmto lokalitám nebyly zjištěny. Nejsou graficky zobrazeny. 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN 

V ÚZEMÍ 
-  - + 

Poznámka:   

Záměry v území:  
Ozn.záměr

u ve 

výkresu 

Název 
Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z137 

Záměr projektů na území 

města Havířova – Dukla, 

Skleníky, František II. 

Havířov 
Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá 
Nadmístní trvá trvá 

 

 

5a.  PAMÁTKOVÉ REZERVACE A PAMÁTKOVÉ ZÓNY A JEJICH 

OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice: Památková rezervace: Území, jehož charakter a prostředí určuje soubor 

nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, může 

vláda České republiky nařízením prohlásit jako celek za památkovou rezervaci 

a stanovit podmínky pro zabezpečení její ochrany.  
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Památková zóna: Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem 

kulturních památek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které 

vykazují významné kulturní hodnoty, může Ministerstvo kultury po projednání 

krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky její ochrany.  

 

Poskytovatel: Národní památkový ústav (listopad/2019) 

 

P.předpis: Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,  

§ 5, § 6, § 7 § 17, § 32, odst. 2, písm. c).  

 

Zdroj:  Portál integrovaného informačního systému památkové péče  

https://iispp.npu.cz/    

Limit č.: 6.103, 6.104, 6.105 

 

Národní památkový ústav (listopad/2019) 

Ve správním obvodu ORP Havířov se nenachází památková rezervace, památková zóna ani 

jejich ochranná pásma. 

 

8a. NEMOVITÉ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A NEMOVITÉ KULTURNÍ 

PAMÁTKY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice: Ministerstvo kultury prohlašuje za kulturní památku nemovité a movité věci 

nebo jejich soubory, které jsou významnými doklady historického vývoje, 

životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, 

jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské 

činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké  

a technické, nebo které mají přímý vztah k významným osobnostem  

a historickým událostem.  

Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává obecní úřad obce s rozšířenou 

působností.  

 

Poskytovatel: Magistrát města Havířova, orgán památkové péče (potvrzeno leden/2016) 

Národní památkový ústav (listopad/2019) 

Úřad územního plánování – z územních plánů 

 Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

 

P.předpis: Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,  

§ 2, § 3,§ 4, §7, § 17, § 32 odst. 2 písm. c).  

 

Zdroj:  Portál integrovaného informačního systému památkové péče  

https://iispp.npu.cz/    

 

Limit č.: 6.101, 6.102, 6.105 

 

Podrobný popis viz příloha č.D.1 Katalog kulturních a civilizačních hodnot ORP Havířov. 

 

 

 

 

https://iispp.npu.cz/
https://iispp.npu.cz/
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Magistrát města Havířova, orgán památkové péče (potvrzeno leden/2016) 

Ochranné pásmo Obytného souboru „SORELA". 

„Rozhodnutí pro určení ochranného pásma obytného souboru z období padesátých let 

včetně kostela, zámku a náhrobku hraběte Friedricha von Arco v Havířově“, vydaného 

Okresním úřadem v Karviné, referátem kultury dne 3. 9. 1992 pod značkou: kult. 829/92. 

Jiné ochranné pásmo nebylo rozhodnutím vydáno. 

 
Zdroj: Magistrát města Havířova, orgán památkové péče (potvrzeno leden/2016) 

 

Národní památkový ústav (listopad/2019) 

 

Obec Kat.území 
Rejstříkové číslo 

ÚSKP 
Popis Parc.č. 

Typ 

ochrany 

Albrechtice 

Albrechtice 

u Českého 

Těšína 

12773/8-3862 Kaple na Pacalůvce 1612 KP 

13922/8-778 Filiální kostel sv.Petra a Pavla 1115 KP 

20304/8-779 Boží muka na rozcestí 2408/1 KP 

45607/8-2916 
Společenský dům – Dělnický dům s 

pamětní deskou 
457/1 KP 

Havířov 

Bludovice 

171 Památník obětem nacistického teroru 2537 KP 

11799/8-794 

Památník obětem nacistického teroru. 

Nařízením vlády č. 55/1989 Sb., ze 

dne 19.4.1989, o prohlášení 

některých kulturních památek za 

národní kulturní památky, prohlášeno 

za národní kulturní památku: 

„Památník obětem nacistického 

teroru v Životicích“. 

2537 NKP 

11474/8-3946 Zámek - zámeček s portálem 2499/1 KP 

16757/8-785 Krucifix s reliéfem 2294/52 KP 

24665/8-2218 Farní kostel sv. Markéty 1138 KP 

26901/8-2219 Kotulova dřevěnice 3007 KP 

35118/8-795 Pohřební kaple 2220/1 KP 

38349/8-790 Evangelický kostel  1282 KP 

101703 Krucifix - kamenný kříž na hřbitově 1131 KP 

Havířov-

město 
20469/8-3174 

Hrob - náhrobek hraběte Friedricha 

von Arco 
3918 KP 
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Obec Kat.území 
Rejstříkové číslo 

ÚSKP 
Popis Parc.č. 

Typ 

ochrany 

24903/8-791 
Zámek se zbytkem parku (ÚP 

vymezeno OP) 
3985 KP 

28691/8-792 
Filiální kostel sv. Anny (ÚP 

vymezeno OP) 
3917 KP 

100335 Kulturní dům Radost 256 KP 

3410 

Ochranné pásmo pro obytný soubor 

dokumentující výstavbu z 50. let 

včetně tří NKP – zámku, kostela a 

náhrobku v Havířově 

- OP 

Prostřední 

Suchá 
17975/8-2171 

Hrob sovětských válečných zajatců s 

památníkem na hřbitově 
302 KP 

Horní 

Bludovice 

Prostřední 

Bludovice 
31542/8-698 Socha sv. Jana Nepomuckého 668/1 KP 

Horní Suchá 
Horní 

Suchá 

33301/8-2221 Krucifix - ručně kovaný litinový kříž 
 

908/1 

 

KP 

33921/8-2220 Socha sv. Jana Nepomuckého 34/15 KP 

Těrlicko 
Horní 

Těrlicko 

14277/8-2223 Jaškovská krčma 698/1 KP 

15835/5-2224 Letohrádek s hladovou zdí 2924 KP 

16950/8-786 Bývalý zámek č.p.1 701/1 KP 

18043/8-2964 Socha apoštola sv. Pavel 2969 KP 

23825/8-787 Sousoší sv. Jana Nepomuckého 701/2 KP 

42127/8-2963 Socha apoštola sv. Matěj ? 2969 KP 

101704 Kaple na evangelickém hřbitově 2856 KP 

 

  
Zdroj: Národní památkový ústav (listopad/2019) 

 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

V územním plánu Havířov jsou graficky znázorněna ochranná pásma nemovitých kulturních 

památek „Zámku se zbytkem parku“ a „Filiálního kostela sv. Anny“, která byla vymezena 

jako součást rozhodnutí o vymezení obytného souboru SORELA. 
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Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +   - 

Poznámka:  

Záměry v území: 
Ozn.záměr

u ve 

výkresu 

Název 
Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 

2016 
Stav 2020 

Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z131 
Nemovitá kulturní památka 

(návrh na vyhlášení památky) 
Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko 
Místní trvá 

vypuštěno 

ze 

sledování 

Z132 
Nemovitá kulturní památka 

(návrh na vyhlášení památky) 
Havířov Bludovice Místní trvá 

vypuštěno 

ze 

sledování 

 
 

10. STATKY ZAPSANÉ NA SEZNAMU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ A JEJICH 

NÁRAZNÍKOVÉ ZÓNY 

 

Definice: Seznam světového dědictví zahrnje kulturní a přírodní dědictví. Nárazníková 

zóna je hranicí jasně vymezená oblast vně statku světového dědictví, přilehající 

k jeho území a přispívající k ochraně, zachování, řízení, integritě, celistvosti  

a udržitelnosti jeho výjimečné světové hodnoty. 

Poskytovatel: Národní památkový ústav (listopad/2019) 

P.předpis: Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, zejména články 

1, 2, 8, 11 

Zdroj:  Portál integrovaného informačního systému památkové péče 

https://iispp.npu.cz  

Limit č.: - 
 

Národní památkový ústav (listopad/2019) 

Ve správním obvodu ORP Havířov se nenachází statky zapsané na seznamu světového 

dědictví ani jejich nárazníkové zóny. 

https://iispp.npu.cz/
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11. URBANISTICKÉ A KRAJINNÉ HODNOTY 

 

Definice: Urbanistické a krajinné hodnoty zahrnují: Regiony lidové architektury, 

dochované historické kulturní krajiny a historické krajinné struktury, 

významné krajinné dominanty, urbanistické a přírodní osy, kompoziční osy 

v krajině, významné stavební dominanty, pohledově exponovaná místa, 

významné vyhlídkové body, horizonty, pohledové osy, průhledy, a další.  

 

Poskytovatel: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem   

MMH, kancelář primátora – válečné hroby, pietní místa, Životická 

tragédie (únor/2016), www.valecnehroby.army.cz 

MMH, odbor životního prostředí (potvrzeno únor/2016) 

MMH, odbor životního prostředí (potvrzeno červen/2016)  

Ministerstvo zemědělství ČR (únor/2016) 

 

Národní památkový ústav (prosinec/2015) - konzultace 

 

P.předpis: Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sdělení č. 73/2000 

Sb.m.s.) 

 

Zdroj:  Publikace MMR a ÚÚR – 

  Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech 

  Charakter a struktura venkovských sídel v územních plánech.pdf 

  Publikace NPÚ –  

  Metodika identifikace a klasifikace území s urbanistickými hodnotami 

 

Limit č.: - 

 

Podrobný popis viz příloha č. D.1 Katalog kulturních a civilizačních hodnot ORP Havířov. 

 

Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem   

Pietní místa a válečné hroby na území ORP Havířov registrované v centrální evidenci 

válečných hrobů: 

MMH, kancelář primátora – válečné hroby, pietní místa, Životická tragédie (únor/2016)  

 

Obec Kat. území 
Centr. evidence 

válečných hrobů 
Popis Parc.č. 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

CZE8108-30603 Památník obětem 2. světové války 84/1 

CZE8108-30303 Pomník židovským obětem 1116 

CZE8108-30302 Pomník obětem 2. světové války 1116 

Havířov 

Bludovice 

CZE8108-30256 Pomník obětem 1. světové války 1273 

CZE8108-30234 Pomník neznámého vojína 2592/12 

CZE8108-30206 Památník obětem nacistického teroru 2537 

Dolní Datyně 

CZE8108-30208 Památník osvobození Dolní Datyně 268 

CZE8108-30207 
Pamětní deska obětem hitlerovských 

koncentračních táborů (1939-1945) 
266 

Dolní Suchá CZE8108-30254 
Památník obětem nacismu v letech 1939–1945 

zaměstnaných na Dole Dukla 

2759/24, 

2759/25 

http://www.valecnehroby.army.cz/
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Obec Kat. území 
Centr. evidence 

válečných hrobů 
Popis Parc.č. 

Havířov-město 
CZE8108-30233 

Pamětní deska vojákům a letcům padlým ve 

všech frontách 2. světové války z oblasti 

Těšínska 

3918 

CZE8108-30203 Jehlan - pamětní deska 3748/1 

Prostřední 

Suchá 

CZE8108-30235 Pamětní deska kpt. Rudolfu Jasiokovi 1315/1 

CZE8108-7645 Památník obětem obou světových válek 308 

CZE8108-7649 
Hrob sovětských válečných zajatců s 

památníkem na hřbitově 
302 

CZE8108-30210 Pamětní deska padlým rudoarmějcům 2 

CZE8108-30211 
Památník zahynulých a popravených 

německými fašisty v koncentračních táborech 
308 

CZE8108-7646 
Náhrobek zastřeleným horníkům u Dolu 

Barbora 
308 

Šumbark CZE8108-30199 
Pomník obětem nacistické okupace a 

vzpomínka obětem 1.světové války 
2375 

Horní 

Bludovice 

Horní 

Bludovice 
CZE-8108-30269 

Pietní místo - pomník padlým v 1. a 2. světové 

válce 
300/1 

Horní 

Suchá 
Horní Suchá 

CZE-8108-30162 Pietní místo - deska 1110/1 

CZE-8108-30176 Pietní místo - Bludný balvan 359 

CZE-8108-30163 Pietní místo - deska - na hřbitově 116/3 

CZE-8108-30173 Pietní místo - pamětní deska 1055/122 

CZE-8108-30175 Pietní místo - památník 359 

CZE-8108-30177 Pietní místo - deska 359 

CZE-8108-30189 Válečný hrob s ostatky 116/3 

Těrlicko 

Horní Těrlicko 

CZE-8108-07647 Válečný hrob s ostatky 
2956, 

2959 

CZE-8108-07650 Válečný hrob s ostatky 2218/1 

CZE-8108-30585 Pietní místo - objekt 1116 

CZE-8108-30578 Pietní místo - deska 2857 

CZE-8180-30584 Památník obětem fašismu 1246 

Hradiště pod 

Babí horou 

CZE-8108-07648 Válečný hrob s ostatky 653 

CZE-8108-30576 Válečný hrob s ostatky 334 

 

Památníky obětem Životické tragédie – tzv. Slezské Lidice: 

MMH, kancelář primátora – válečné hroby, pietní místa, Životická tragédie (únor/2016)  

Památníky občanům zastřeleným nacisty na území Havířova – Životice za 2. světové války 

(6. srpna 1944 gestapo zavraždilo 36 místních obyvatel). Na území ORP Havířov se nachází 

26 pomníků s uvedenými jmény, na území města Havířova je 19 pomníků, pomníky č. 9-14 

jsou na území obce Horní Suchá, pomník č. 24 se nachází na k.ú. Horní Těrlicko. 
 

 

Obec Kat. území Číslo pomníku Popis Parc.č. 

Horní Suchá Horní Suchá 

9 Pawlas Karel 3133/1 

10 Palowski Alois a Pielgrzymek Anton 3133/1 

11 Kozusznik Leopold a Kozusznik Zenon 2992/2 

12 Kraina Josef 3133/1 
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Obec Kat. území Číslo pomníku Popis Parc.č. 

13 Guziur Anton a Guziur Emil 3133/1 

14 Krzystek Karel a Polok Rafal 3133/1 

Havířov Bludovice 

1 Kuszka Ludwik, Kiszka Franciszek 2247/1 

2 Waloszek Josef 2229 

3 Szeling Erwin 2343 

4 Hawlik Karol 2345 

5 Mrowiec Tadeusz 2345 

6 Mrowiec Anton 2345 

7 Borski Robert 2345 

8 Kadura Alois a Wajner Adolf 2827/1 

15 Chromik Wincenc 2791/2 

16 
Gabzdyl Jan, Gabzdyl Henryk, Rozbroj 

Rudolf, Duda Franciszek a Mrozek Albin 
2765 

17 Duda Josef 282/18a 

18 Klimaz Jan 2716/1 

19 Chodura Henryk 2647/1 

20 Kiszka Franciszek 2634 

21 Kubiena Josef 2599/1 

22 Waclawik Josef 2599/1 

23 Warzecha Josef 1823/25 

25 Baron Tadeáš 1812/1 

26 Bujok Jindřich 1930 

Těrlicko Horní Těrlicko 24 Warcop Teodor 2437 

 

Místa významných událostí na území ORP Havířov, které byly dále zjištěny vlastním 

průzkumem v území: 

Obec Kat. území Popis Parc.č. 

Albrechtice není evidován 

Havířov 

Dolní Suchá Památník obětem důlního neštěstí na dole Dukla v roce 1961 
2759/24, 

2759/25 

Havířov-město, 

Bludovice 
Zbytky tzv. Císařské cesty - 

Prostřední 

Suchá 
Pomník k založení první české školy 302 

Horní 

Bludovice 
není evidován 

Horní 

Suchá 
Horní Suchá 

Dům lékaře Vavřince Glasera 26 

Pamětní kámen - Lípa svobody 34/4 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko 
Památník letců Źwirka a Wigury 1354 

Kámen na velké hrázi 2397/2 

Hradiště pod 

Babí horou 
Čtyřmezí - setkání k 28.říjnu 1230 
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Další místa významných událostí na území ORP Havířov, které byly zjištěny vlastním 

průzkumem v území, a to pamětní desky umístěné na stěnách budov. Tyto již nejsou 

v grafice znázorněny: 

Obec Kat. území Popis Parc.č. 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

Pamětní deska Karolu Śliwkovi 457/1 

Pamětní desky k oslavě 130. a 150. výročí založení polské školy 140 

Pamětní desky k uctění památky učitele Jana Farnika 140 

Havířov 
Havířov-město 

Pamětní deska Manfredu Koselovi 2195 

Pamětní deska Karolu Kurjanovi 1419 

Pamětní deska Jiřímu Tibitanzlovi 1419 

Prostřední Suchá Pamětní deska - Jiří Sarganek 1649 

Horní 

Bludovice 
není evidován 

Horní 

Suchá 
Horní Suchá 

Pamětní deska - Jerzy Kantor 266 

Pamětní deska - Jindřich Larisch-Mönnich 1 

Pamětní deska - Józef Dostal 1 

Pamětní deska ke stávce horníků v roce 1932 1293 

Těrlicko Horní Těrlicko Pamětní deska na kostele sv. Vavřince 2957 

 

 
Zdroj: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2020) 

 

Historické krajinné struktury: 

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

 

Pro zapracování do ÚAP byly Magistrátem města Havířova, odborem životního prostředí, 

vymezeny plochy, kde je nutná ochrana rozptýleného charakteru zástavby v lokalitě „Důlňák“ 

bez možnosti jejího dalšího zahušťování. Jedná se o pohledově exponovanou lokalitu ve 

svahu nad Lučinou, jejíž krajinný ráz je charakteristický rozptýlenou zástavbou doplněnou 

zahradami, půdními bloky, rozptýlenou zelení a systémem pěšin a komunikací; 
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Zdroj: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2020) 

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (poskytnuto červen/2016) 

 

Odbor životního prostředí dále vymezil krajinný útvar rozkládající se na pozemcích parc. 

č. 4016, 3986/1, 3979/1 v k.ú. Havířov-město. Jedná se o pozůstatky obory (parku)  

u Zámečku v Havířově s navazující údolní nivou podél toku řeky Lučiny. Důvodem pro 

zařazení uvedené lokality mezi hodnoty území jsou následující: 

1. Pozůstatek parkových úprav kolem Zámečku, které sahají do období před založením 

města Havířova. 

2. Velká koncentrace starých stromů mimořádně velkých rozměrů s věkem přesahujícím 

100 let. 

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

4. Zachovalá hydrologie v říčních terasách Lučiny i Sušanky se vzácnými mokřadními 

stanovišti v nivě Lučiny. 

 
Zdroj: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2020) 

 



 70 

Krajinářský kompoziční prvek: 

Ministerstvo zemědělství ČR (únor/2016) 

 

Krajinné prvky, jako ekologicky významné prvky, jsou definovány dle zákona č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Druhy krajinných prvků jsou stanoveny 

nařízením vlády č. 307/2014 Sb.  

Proces evidence krajinných prvků není ještě zcela ukončen a může se měnit v čase, tak jako 

dochází ke změnám v evidenci půdy (u půdních bloků/dílů půdních bloků) při aktualizaci 

evidence půdy dle § 3g zákona.  

 
Zdroj: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2020) 

 

Urbanistické osy, významné soubory staveb: 

Národní památkový ústav (prosinec/2015) - konzultace 

 

Obec Kat.území Popis 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

Sídliště z 50.let - tzv. Dvouletky 

Zbytky typické rozptýlené "slezské zástavby" 

Havířov 

Bludovice, 

Havířov-město 
Kompoziční principy zástavby města  

Havířov-město Obytný soubor SORELA 

Prostřední Suchá 
Kolonie finských domků "Nový Svět" 

Hornické sídliště v Prostřední suché 

Šumbark 
Sídliště na Šumbarku - tzv. Dvouletky 

Zástavba na náměstí T. G. Masaryka 

Horní Bludovice není evidována 

Horní Suchá Horní Suchá 

Kolonie finských domků - Podolkovice 

Kolonie finských domků na Pasekách - Stará úřednická kolonie u 

Dolu František 

Dozorecká kolonie - Úřednická osada jámy František 

Těrlicko není evidována 

Zobrazení rozsahu obytného souboru SORELA je shodná s prvkem pod jevem č.8a - 

Nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky a jejich ochranná pásma. 
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Zdroj: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2020) 

 

Významné stavební dominanty: 

Národní památkový ústav (prosinec/2015) - konzultace 

 

Obec Kat. území Popis Parc.č. 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

Zděný kostel sv. Petra a Pavla 1 

Kostel Slezské církve evangelické 715 

Havířov 

Bludovice Víceúčelová sportovní hala 2996/1 

Havířov-město 
Rondel - kruhový objezd 

3723, 3725, 

3724, 3885 

Radnice Magistrátu města Havířova 122 

Šumbark 
Sídliště Šumbark I. etapa - 

Sídliště Šumbark II. etapa - 

Horní Bludovice 
Prostřední 

Bludovice 

Hala pro agenturní činnost 451 

Vysílač 511/5 

Horní Suchá Horní Suchá 
Skipová věž Dolu František 1055/81 

Sborový dům a kostel církve bratrské 2757 

Těrlicko 

Horní Těrlicko Římskokatolický kostel sv. Vavřince 2957 

Hradiště pod Babí 

horou 
Sochařský park - Horní Dvůr 98/2, 1052/24 
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Zdroj: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2020) 

 

Významný vyhlídkový bod: 

Národní památkový ústav (prosinec/2015) - konzultace 

 

Obec Kat. území Popis 

Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Úbočí kopce Pastuchovky 

U statku 

Havířov 

Bludovice Bludovický kopec (SZ, JV) 

Havířov-město Nad Mezidolím 

Šumbark 
Zastávka autobusu - Šumbark, II.etapa u hřbitova 

U budovy hotelu U jelena 

Horní Bludovice 

Horní Bludovice Velicesta - komunikace III/4731 

Prostřední Bludovice 

Kempjany 

Na Záguří 

Lokalita Amerika 

Horní Suchá není evidováno 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko 
U vleku 

Velká hráz 

Horní Těrlicko 
Malá hráz 

Od kostela sv. Vavřince 

Hradiště pod Babí horou 

Pod Babí horou 

Horní Dvůr 

Zadky 
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Zdroj: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2020) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  - - 

Poznámka: 

 

 

11a. STRUKTURA A VÝŠKA ZÁSTAVBY 

 

Definice: Struktura a výška zástavby – velikost a funkční uspořádání sídla; historická 

struktura zástavby; prostorové členění na centra, čtvrtě, předměstí; forma 

zástavby; výška zástavby; urbanistické celky; hustota zástavby. 

Poskytovatel: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2019) 

P.předpis: Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, § 18, §19 

 

Zdroj:  Publikace MMR a ÚÚR – 

  Charakter a struktura venkovských sídel v územních plánech.pdf  

Limit č.: - 

 

Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2019) 

Struktura zástavby je jednou z nejvýznamnějších charakteristik území. Struktura společně 

s výškou ovlivňuje míru využití území. Tvoří reliéf kulturní krajiny a v případě sídelní 

zástavby také reflektuje hustotu obyvatelstva.  

Z historického hlediska se struktura a výška zástavby v rámci ORP Havířov začala značně 

měnit s výstavbou prvních sídlištních struktůr. Tato výrazná změna postupně pokračovala až 

do roku 1970. Poslední větší změnou struktury byla dostavba sidliště Šumbark II- 2. etapa. 

V současné době se změna týka zejména přilehlých obcí, kde probíhá stavba rodinných domů. 
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Zdroj: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2019) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
-  -   - 

Poznámka: 

 

 

13a. ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY CENNÉ STAVBY NEBO 

SOUBORY STAVEB, HISTORICKY VÝZNAMNÉ STAVBY, MÍSTA NEBO 

SOUBORY STAVEB 

 

Definice: Architektonicky cenná (jedinečná stavba, slohově čistá budova, dochovaná 

stavba lidové architektury) i historicky významná (narození či pobyt známé 

osobnosti, bojiště, místa národopisných slavností, apod) stavba jsou stavby 

nezapsané v Ústředním seznamu kulturních památek. 

 

Poskytovatel: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem 

Národní památkový ústav (prosinec/2015) - konzultace 

 

P.předpis: Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy 

 

Limit č.: - 

 

Podrobný popis viz příloha č. D.1 Katalog kulturních a civilizačních hodnot ORP Havířov. 
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Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem 

Národní památkový ústav (prosinec/2015) - konzultace 

 

Historicky významná stavba: 

Obec Kat. území Popis Parc.č. 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

Budova Základní školy a mateřské školy s polským 

vyučovacím jazykem 
140 

Kaple na evangelickém hřbitově 714 

Kaplička sv. Jana na Důlském 2051 

Kamenný kříž u hlavní cesty 2015/1 

Kamenný kříž na křižovatce u kostela 3/1 

Velký kamenný kříž před římskokatolickým kostelem 3/1 

Kamenná socha Panny Marie Lourdské před 

římskokatolickým kostelem 
3/1 

Bludný balvan před Obecním úřadem 85/1 

Turoňův větrný mlýnek – lokalita Pardubice 2125 

Tobolův větrný mlýnek – lokalita Zadky 1765/1 

Czioszenkův větrný mlýnek – lokalita Pardubice 1051/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havířov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bludovice 

Zámek Bludovice 1142/2 

Evangelická fara 1281 

Bývalá evangelická škola 1286 

Bývalá lidová škola 1132 

Budova fary 1135 

Socha Panny Marie u kostela sv. Markéty 1138 

Kamenný kříž u kostela sv. Markéty 1138 

Boží muka - kamenný kříž 2507/1 

Kamenný kříž na Lipkách 1052/2 

Kamenný kříž 2625 

Pomník k 20. výročí ČSR 1918-1938 2694 

Madona 1131 

Větrný mlýnek "viatrak" u Kotulovy dřevěnky 3007 

Větrný mlýnek Na Polanech 2377 

Dolní Suchá 

Kamenný kříž u hlavní cesty 459 

Budova bývalé obecné školy 1981/1 

Zbytek ozdobného pilíře brány do zámeckého dvora Suchá 565 

Havířov-město 

Budova původního vlakového nádraží 3743 

Základní kámen města Havířova 119 

Kříž u kostela sv. Anny 3917 

Fosilie - zkamenělý kmen 122 

Větrný mlýnek Na Důlňáku 4636/1 

Větrný mlýnek na Formanské 4649 

 

Prostřední Suchá 

 

Kostel sv. Jana Křtitele 289 

Bývalá radnice Obecního úřadu Prostřední Suchá 1 
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Obec Kat. území Popis Parc.č. 

 

 
 

 

 

Havířov 

 

 

 

Prostřední Suchá 

Hornické bytové domy Nový Svět - 

Budova staré lékárny 
1109/1, 

1109/2 

Kamenný kříž vedle kostela sv. Jana Křtitele 302 

Kamenný kříž na hřbitově 308 

Kamenný kříž v centru hřbitova 308 

Šumbark 
Budova bývalé polské školy 1849/1 

Hasičská zbrojnice 1963/1 

Horní Bludovice 

Horní Bludovice 

Grosův kamenný kříž 307/4 

Kamenný kříž u cesty na Nové Dědině 329/1 

Dřevěný kříž u cesty ke kapli sv. Jana Nepomuckého 836/2 

Dřevěný kříž u Velicesty 493/5 

U tří křížů 

701/14, 

888/1, 

696 

Kaple sv. Jana Nepomuckého 167 

Dřevěný kříž u cesty na Špluchově 731/3 

Větrný mlýnek na Zámeckém 251/10 

Prostřední 

Bludovice 

Kamenný kříž u cesty Na Záguří 45/40 

Křížek u cesty na Americe 771/6 

Kamenný kříž u hlavní cesty na Americe 822/6 

Kaplička na hřbitově 238 

Větrný mlýnek 547 

Horní Suchá Horní Suchá 

Evangelická kaple na hřbitově 117/2 

Bývalá polská základní škola 15/1 

Obecní úřad 3 

Polská základní škola 8 

Bývalá česká škola 335 

Farní katolický kostel sv. Josefa 1 

Dělnický dům 266 

Socha Panny Marie u kostela 2 

Kamenný kříž u kostela 2 

 

 

 

 

 

 

Těrlicko 

 

 

 

 

 

 

 

Dolní Těrlicko Kamenný kříž u cesty ul. Chatová 237/1 

Horní Těrlicko 

Kamenný kříž u cesty na Zadkách 3810 

Kamenný kříž u cesty 2726/2 

Kamenný kříž na hřbitově na Kostelci 2956 

Větrný mlýnek na Zadkách 3810 

Větrný mlýnek 1636 

Větrný mlýnek 1869 

 

Hradiště pod Babí 

horou 

 

Kaple na hřbitově v Hradišti 652 

Kamenný kříž u cesty Na Záluží 1113 

Dřevený kříž u cesty  1078 
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Obec Kat. území Popis Parc.č. 

 

Těrlicko 

 

Hradiště pod Babí 

horou 

Památník 50 let ČR 221 

Větrný mlýnek na Záluží 1106/2 

 

 
Zdroj: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2020) 

 

Architektonicky cenná stavba: 

Obec Kat. území Popis Parc.č. 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Dřevěnice 1548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havířov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bludovice 

Budova základní školy na ul. Frýdecká 1351/1 

Kulturní dům Leoše Janáčka 203/48 

Knihovna na ul. Šrámkova 201 

Dolní Datyně Dřevěná zvonice 6 

Havířov-město 

Objekty v obytném souboru SORELA - 

Vlakové nádraží 3745 

Kino Centrum 375 

Dřevěnice 4293 

Dřevěnice - restaurace 4180 

Brána s kyvadlem a pramenem 331/1 

Polyfunkční domy na Dlouhé třídě 
1125, 1126, 1127, 1128, 

1129, 1130 

Polyfunkční dům na Dlouhé třídě 1049 

Polyfunkční domy na Národní třídě 555, 556, 557 

Polyfunkční domy na Národní třídě 426, 427, 428, 429, 430 

Budova Základní školy na ul. Žákovská 983 

 

Prostřední Suchá 

 

Bývalá měšťanská škola 242 

Evangelický kostel 1136 
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Obec Kat. území Popis Parc.č. 

 

Havířov 

 

Prostřední Suchá Kulturní dům 82/3 

Šumbark Budova Základní školy na ul. Školní 24 

Horní Bludovice 
Prostřední 

Bludovice 
Dřevěnice 156 

Horní Suchá není evidováno 

Těrlicko není evidováno 

Ochranné pásmo obytného souboru SORELA je vymezeno u jevu č.A008a - Nemovitá 

kulturní památka, případně soubor, včetně ochranného pásma. 

 

 
Zdroj: Pořizovatel - Úřad územního plánování – průzkumem (září/2020) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+ -  - 

Poznámka: 

 

 

16. ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 

 

Definice: Kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje plán území 

s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části kraje, ve kterém se 

vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat 

archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologické dědictví. 

Poskytovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče 

(únor/2020) 

Národní památkový ústav (listopad/2019) 

P. předpis: Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,  

§ 23b 

 Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy 
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Zdroj: Portál integrovaného informačního systému památkové péče 

https://iispp.npu.cz/ 

 Informační systém o archeologických datech (ISAD) 

 https://iispp.npu.cz/rozcestniky/isad  

Limit č.: - 
  

Národní památkový ústav (listopad/2019) 

 

V SO ORP Havířov jsou evidována následující archeologicky monitorovaná území: 

Číslo SAS Typ UAN Katastrální území Název UAN Historické období 

15-44-13/1 I 
Albrechtice u Českého 

Těšína     
Zámostí středověk- novověk 

15-44-17/1 II Horní Bludovice 
středověké a novověké jádro 

obce Horní Bludovice 
středověk- novověk 

15-44-19/1 I 
Hradiště pod Babí 

horou 
ESA 69 vrcholný středověk 

15-44-23/1 II 
Hradiště pod Babí 

horou 

středověké a novověké jádro 

obce Hradiště pod Babí horou 
středověk- novověk 

------------- III Celý ORP zbytek území ORP -------- 

Zdroj: data Národní památkový ústav (listopad/2019) – údaje převzata z datové sady ESRI 

Poznámka: 

UAN  -  Území s archeologickými nálezy dle Státního archeologického seznamu ČR 

SAS –  Státní archeologický seznam ČR 

 

 
Zdroj: Data Národní památkový ústav (listopad/2019), data ESRI 

 

Popis území s archeologickými nálezy: 

UAN I Území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 

archeologických nálezů. 

UAN II Území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických 

nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu 

archeologických nálezů 51-100%. 

UAN III Území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. 

nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území 

mohlo být osídleno nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50% 

pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. 

https://iispp.npu.cz/
https://iispp.npu.cz/rozcestniky/isad
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UAN IV Území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá 

vytěžená území – lomy, cihelny, pískovny apod. 

 

Upozornění: UAN III nemá Pořadové číslo SAS ČR a zaujímá celý zbývající prostor mezi 

územími UAN I, UAN II. 

 

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost 

vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To 

znamená, že je nutné v prostoru UAN I, UAN II i UAN III respektovat § 22 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy 

stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický 

nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu (AV ČR) 

a umožnit jemu, nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům, provést 

na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče (únor/2020) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kultury a památkové péče, sdělil, že 

Moravskoslezský kraj nevydal Plán území s archeologickými nálezy. 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+ -  - 

Poznámka: 

 

 

17a. KRAJINNÝ RÁZ 

 

Definice: Rozčlenění území nebo vymezení části území za účelem ochrany hodnot 

krajinného rázu, se specifikací společných podmínek ochrany na základě jejich 

přírodních, kulturních a historických charakteristik. 

 

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

 

P.předpis: Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, §12 

 Metodický pokyn MŽP a MMR k uplatnění § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 

Sb. o ochraně přírody a krajiny 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Ve

stnik_zari_171019.pdf 

Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje 

http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-cilove-charakteristiky-

krajiny-moravskoslezskeho-kraje-46500/ 

Limit č.: - 

 

Podrobný popis viz příloha č. D. 2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 

 

 

 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Vestnik_zari_171019.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Vestnik_zari_171019.pdf
http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-cilove-charakteristiky-krajiny-moravskoslezskeho-kraje-46500/
http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-cilove-charakteristiky-krajiny-moravskoslezskeho-kraje-46500/
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Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (potvrzeno leden/2016) 

 

Řešené území se nachází ve východní části Moravskoslezského kraje a zahrnuje prostor 

Severní Vněkarpatské sníženiny a Západobeskydského podhůří, kde na základě 

geomorfologického členění ČR a dalších základních znaků krajiny byly odborem životního 

prostředí Magistrátu města Havířova navrženy dvě oblasti krajinného rázu: 

 

 Jižní část Ostravské pánve - zahrnuje celé správní území města Havířov, správní 

území obce Horní Suchá a severní část správního území obce Albrechtice. 

 Severní část Těšínské pahorkatiny - tato oblast zahrnuje správní území obce Horní 

Bludovice, Těrlicko a téměř celé správní území obce Albrechtice. 

 

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

 

Specifická místa krajinného rázu ORP Havířov 

Ozn. Název Dotčené k.ú. Stručná charakteristika 

1 
Krajina 

ovlivněná 

těžbou 

Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 

Horní Suchá 

Území zcela specifické pro SO ORP Havířov je 

poznamenáno důlní těžbou tzn. poklesy a poklesovými 

kotlinami následně zatopenými vodou. Dalšími 

významnými činiteli změny reliéfu jsou navážky hlušiny  

a tvorba odkališť. Právě v těchto lokalitách po ukončených 

těžbách a následných rekultivacích vznikají nové biotopy 

nejen antropogenní fauny a flóry. 

2 Údolí Sušanky 

Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 

Havířov - město, 

Šumbark 

V údolí Sušanky najdeme rybniční soustavu, která neslouží 

jen jako odkalovací nádrže, ale díky téměř nezamrzající 

vodě, způsobené přítoky teplých a slaných důlních vod  

z blízkých šachet a rozlehlých rákosin, se rybníky staly 

významným biotopem vodních ptáků. Ekologicky cenné 

území a velmi důležitý biotop pro řadu druhů rostlin  

a živočichů je také v nivě Sušanky lužní lesy a mokřady. 
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Ozn. Název Dotčené k.ú. Stručná charakteristika 

3 

Údolí Lučiny 

s přilehlými 

nezastavěnými 

svahy 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice, 

Bludovice a 

Havířov - město 

Jedná se o přirozený na více místech meandrující tok řeky 

s břehovými porosty, které jsou zbytkem původních 

lužních lesů. Na terasách jsou zachovány dubohabrové 

háje. Louky v nivě jsou středně vlhké. Území má pestrou 

druhovou rozmanitost rostlin a živočichů. 

4 
Meandrující 

tok Stonávky 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

Jedná se o ekologicky významný segment krajiny 

s přirozeně meandrujícím tokem v široké říční nivě  

a charakteristickou mozaikou přírodě blízkých 

společenstev různých skupin typů geobiocénů. 

5 

Vodní nádrž 

Těrlicko 

s navazujícími 

mokřadními 

společenstvy 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko a 

Hradiště pod Babí 

horou 

Dominantní krajinný prvek tvoří údolí s vybudovanou 

vodní nádrží, která tvoří velice robustní a kontrastní 

enklávu v krajinné struktuře. Jedná se o významné 

rekreační místo. Na vodní nádrž navazují přírodní meandry 

toků Stonávka včetně břehových porostů a dále záchytné 

nádrže nad hrází včetně mokřadních a vodních 

společenstev rostlin a živočichů, lesů a lesních porostů 

lužního charakteru. 

6 
Vrchol Babí 

hora 
Hradiště pod Babí 

horou 

Krajinný prvek přírodních a estetických hodnot. Jedná se 

také o místo, které nabízí rozsáhlé pohledy nejen na 

Beskydy, ale i na značnou část Těšínského Slezska. 

Zhlédnout lze také nejvyšší vrchol Moravskoslezských 

Beskyd Lysou Horu, dále vrchol Travný, Prašivou nebo 

např. Javorový. Vrchol Babí Hory a krajina v jižní části SO 

ORP Havířov (správní území obce Horní Bludovice a obce 

Těrlicko) se díky zvlněnému terénu a otevřené krajině 

stává územím s významnými pohledovými obrazy. 
 

  
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2016) 
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Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (2013) 

 

Územní studie vymezila krajinné oblasti jakožto podklad pro definování cílových 

charakteristik krajiny Moravskoslezského kraje. 

V rámci této studie je ORP Havířov zařazeno do dvou krajinných oblastí: 

 

 E. SPECIFICKÁ KRAJINA OSTRAVSKÉ PÁNVE 

E-01 Ostrava – Karviná - Krajinná oblast Ostrava – Karviná je silně urbanizovanou 

krajinou, významně pozměněnými původními tvary reliéfu a antropogenní činnosti 

ovlivněnými přírodními složkami.  

 F. SPECIFICKÉ KRAJINY BESKYDSKÉHO PODHŮŘÍ 

F-06 Třinec – Těšín - Jedná se jak o krajinu výrazně urbanizovanou  

a industrializovanou, s výraznými změnami v krajinné struktuře, tak zemědělskou 

krajinu s typickou rozptýlenou zástavbou slezského typu.  

Grafická část Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje nebyla 

zapracována, vektorová data nebyla poskytnuta. 

 

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

 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  -   - 

Poznámka: 
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17b. KRAJINY A KRAJINNÉ OKRSKY 
 

Definice: Krajina – znamená část území, tak jak je vnímána lidmi, jejíž charakter se 

výsledkem činnosti a vzájemného působení přírodních a/nebo lidských faktorů. 

Vymezení krajin a jejich cílových kvalit vychází z Evropské úmluvy o krajině. 

Krajinný okrsek – je základní skladebná relativně homogenní část krajiny, 

která se od sousedních krajinných okrsků odlišuje svými přírodními, popř. 

jinými charakteristikami a způsobem využití.  

Poskytovatel:  
P.předpis: Evropská úmluva o krajině, Sdělení č. 12/2017 Sb.m.s., kterým se mění 

doplňuje sdělení č. 13/2005 Sb.m.s. 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 

znění poudějších předpisů, Příloha č.4 

Zadání územní studie krajiny, společný metodický pokyn MMR a MŽP, únor 

2016 

Zdroj:  Evropská úmluva o krajině: 

https://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva   

  Zadání ÚS krajiny:  

http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/35-zadani-US-krajiny-

ORP-23022016.pdf   

Typologie české krajiny: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Land%20use&keywordLis

t=inspire   

Limit č.: - 
 

21. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

 

Definice: Závazné vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) v ÚPD, 

vydaném územním rozhodnutí, schválených komplexních pozemkových 

úpravách a v přijatém lesním hospodářském plánu.  

Pro vymezení v ÚPD platí:  

Nadregionální a regionální ÚSES - vymezeny v zásadách územního 

rozvoje, upřesněny v územních plánech, případně v regulačních 

plánech.  Místní ÚSES – vymezen v územních plánech, upřesněn  

v regulačních plánech.   

Závazné vymezení prvků ÚSES je potřeba udržovat samostatně dle zdroje 

jejich závazného vymezení (vymezení dle ZÚR, ÚP, RP, ÚR, KPÚ, LHP). 

 

Poskytovatel: KÚ MSK, odbor územního plánování a stavebního řádu (duben/2019) 

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, úplné znění po 

vydání aktualizace č.1 (listopad/2018)  

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

červen/2016) 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

   Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

https://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine_smlouva
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/35-zadani-US-krajiny-ORP-23022016.pdf
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/35-zadani-US-krajiny-ORP-23022016.pdf
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Land%20use&keywordList=inspire
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Land%20use&keywordList=inspire
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P.předpis: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 36, § 43.  

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve 

znění vyhl. č. 13/2018 Sb., § 6, § 11 a Příloha č. 4 a 7. 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 3, § 4, § 59, § 68, § 76, § 77a, § 78, § 78a, § 79.  

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 1 až § 6.  

Metodika vymezování územního systému ekologické stability, Metodický 

podklad pro zpracování plánů územního systému ekologické stability v rámci 

PO4 OPŽP 2014-2020, březen 2017.  

Zdroj: výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP: http://uap.nature.cz 

Limit č.: 5.2.102 

 

Obecný popis viz příloha č. D. 2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 

KÚ MSK, odbor územního plánování a stavebního řadu (duben/2019) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu předal 

data jevu A021 územní systém ekologické stability z platné nadřazené územně plánovací 

dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje MSK. Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje byly pořízeny v prosinci 2010. Aktualizace č.1 ZÚR byla vydána  

v listopadu 2018.  

ZÚR vymezují plochy a koridory pro ÚSES nadregionální a regionální úrovně. Biokoridory 

jsou vymezeny „osou“, která určuje směr propojení a definovány jako pás území o šířce 200 

m (tj. 100 m na každou stranu od osy), v jehož rámci je možné provádět zpřesnění vymezení 

biokoridoru v rámci ÚP dotčených obcí. ZÚR MSK vymezují na území ORP Havířov tyto 

prvky regionální úrovně: 

 

Regionální biocentrum (RBC) 

Ozn. VPO Název dle ZÚR Cílové ekosystémy Obec K.ú. 
126 Havířovská Lučina Nivní, vodní Havířov Havířov-město 

135 Hornosušské doly 

Mezofilní hájové, mezofilní 

bučinné, hydrofilní lesní, 

hydrofilní, vodní 

Horní Suchá Horní Suchá 

163 Loucký les 
Mezofilní hájové, hydrofilní 

lesní 
Albrechtice Albrechtice u Č. T. 

170 Mezi doly 

Mezofilní hájové, mezofilní 

bučinné, hydrofilní lesní, 

hydrofilní, vodní 

Havířov Prostřední Suchá 

204 
Pod Žermanickou 

přehradou 
Nivní, vodní 

Horní 

Bludovice 

Horní Bludovice 

Prostřední Bludovice 

241 
U Havířovského 

rondelu 
Nivní, vodní Havířov Havířov-město 

277 Zavadovice 
Hydrofilní lesní, mezofilní 

bučinné 
Těrlicko 

Horní Těrlicko 

Hradiště pod Babí 

horou 

Regionální biokoridor (RBK) 

Ozn. VPO Název dle ZÚR Cílové ekosystémy Obec K.ú. 

563 
Propojení RBC 277 

a 149 (Čes. Těšín)) 
Mezofilní bučinné, hydrofilní Těrlicko 

Hradiště pod Babí 

horou 

http://uap.nature.cz/
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Regionální biocentrum (RBC) 

Ozn. VPO Název dle ZÚR Cílové ekosystémy Obec K.ú. 

583 
Propojení RBC 241 

a 208 
Nivní, vodní Havířov 

Havířov-město 

Šumbark 

584 
Propojení RBC 241 

a 126 
Nivní, vodní Havířov Havířov-město 

585 
Propojení RBC 126 

a 204 
Nivní, vodní 

Havířov Bludovice 

Horní 

Bludovice 

Horní Bludovice 

Prostřední Bludovice 

617 
Propojení RBC 170 

a 110 Šenov 

Mezofilní hájové, mezofilní 

bučinné, hydrofilní 
Havířov Šumbark 

618 
Propojení RBC 135 

a 163 

Mezofilní hájové, mezofilní 

bučinné, hydrofilní 
Albrechtice Albrechtice u Č. T. 

642 
Propojení RBC 170 

a 135 

Mezofilní hájové, mezofilní 

bučinné, hydrofilní 

Havířov Prostřední Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá 

 

 
Zdroj: Zásady územního rozvoje MSK, ve znění aktualizace č.1 (listopad/2018) 

 

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

červen/2016) 

 

Prvky ÚSES jsou vymezeny ve vydaných územních plánech ve všech obcích. Jsou vymezeny 

prvky lokální a regionální úrovně systému ekologické stability - lokální a regionální biocentra 

a biokoridory. Interakční prvky v dokumentacích jsou vymezeny jen v Územním plánu obce 

Horní Suchá a jsou také převzaty do územně analytických podkladů.  
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Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 
 

Regionální úroveň  

Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Regionální biokoridor 618 (lesní)  

R1/Stonava 
LBC vložené, 

funkční 

3BC34

3C4 
4,5 ha 

na toku Stonávky s širokými 

břehovými porosty přirozeného 

druhového složení 

lesní 

R2 
RBK část. 

chybějící 
3BC34 630 m 

pole, úzký pruh dřevin mezi 

poli, listnatý les 
lesní 

R3 
LBC vložené, 

funkční 
3B34 6,4 ha listnatý les lesní 

R4 RBK funkční 3B3 680 m 

listnaté lesní porosty, křížení 

vedení VVN 2x400 kV, křížení 

žel. vlečky 

lesní 

Regionální biocentrum č. 163  

R5/Louky RBC 
3B4 

3BC4 
(46 ha) 

lesní porost převážně listnatý – 

buky, duby, lípy, habry, louky 

lesní, rozšíření lesního 

porostu 

 
Lokální úroveň 

Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Trasa vedená po toku Stonávky 

R1/Stonava LBC funkční 
3BC 

3C4 
4,5 ha 

na toku Stonávky s širokými 

břehovými porosty přirozeného 

druhového složení 

lesní 

 

L6 LBK funkční 
3BC 

3C4 
1 900 m 

tok Stonávky a jeho břehové 

porosty 
lesní 

L7 LBC funkční 
3BC 

3C4 
4,5 ha 

břehové porosty Stonávky, 

pole, louky 

lesní, dolesnění na min. 

výměru pro lesní BC 

L8 LBK funkční 
3BC 

3C4 
790 m břehové porosty toku Stonávky lesní 

L9 
LBC část. 

chybějící 

3BC 

3C4 
5,4 ha listnatý les lesní 

L10/Dolní 

Těrlicko 
LBK 

3BC 

3C4 
270 m 

listnaté porosty, křížení dvou 

vedení VN, ZVN 
lesní 

L11 LBK 
3BC 

3C4 
370 m 

listnaté lesy, křížení vedení 

ZVN 2x400 kV 
lesní 

L12/Dolní 

Těrlicko 
LBC 3B3 (0,3 ha) listnatý les lesní 

Lokální úroveň - trasa vedená po toku Chotěbuzky do Chotěbuze a s propojením na RBC 163 

L13 LBK funkční 
3BC 

3C4 
1 150 m 

břehové porosty      

Chotěbuzky, křížení vedení VN 
lesní, vodní 

L14 
LBC část. 

chybějící 

3BC 

3C4 
4,9 ha 

břehové porosty Stonávky, 

pole, louky 

lesní, dolesnění na min. 

výměru pro lesní BC 

L15/Chotěb

uz 
LBK funkční 

3BC 

3C4 
2 000 m  

břehové porosty      

Chotěbuzky, křížení vedení VN 
lení, vodní 

L16/Chotěb

uz 
LBC 

3BC 

3C4 
(0,02ha) 

převážně na území Chotěbuzi 

 
lesní 

L17/ 

Chotěbuz 
LBK, funkční 

3BC4 

3B3 
(860 m) 

břehové porosty      

Chotěbuzky, převážně na území 

Chotěbuzi 

lesní, vodní 

L18/ Louky 
LBK, částečně 

chybějící 

3BC 

3C4 
1 330 m pruhové porosty, louky 

lesní, 

dolesnění 
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Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Trasa vedená západním okrajem k.ú. 

L19/Horní 

Suchá 
LBK funkční 3B3 1 410 m 

lesní porosty smíšené, křížení 

vedení VN a ZVN 
lesní 

L20 LBC funkční 3B34 6,6 ha smíšené lesní porosty 
lesní, podpora přirozené 

druhové skladby 

L21/Dolní 

Těrlicko 
LBK chybějící 3B3 (350 m) pole 

lesní 

založení BK 

L22/Horní 

Suchá 
LBK funkční 3B3 (870 m) lesní porosty smíšené lesní 

Trasa propojující biokoridor vedený západním okrajem k.ú. s biokoridorem vedeným po toku Stonávky 

L23 LBK funkční 
3BC 

3C4 
1 150 m 

tok Rakovec a jeho břehové 

porosty a tok v lese, křížení 

více vedení VN 

lesní, vodní 

L24 
LBC část. 

chybějící 

3BC 

3C4 
4,2 ha mezernaté lesní porosty 

lesní, dolesnění na min. 

výměru pro lesní BC 

L25 
LBK, část. 

chybějící 

3B3, 

3BC4 
2 000 m  listnaté a smíšené lesní porosty lesní 

 

 
Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019)   

 

Regionální úroveň 

Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Regionální biocentrum č. 241 U havířovského rondelu; nivní, vodní 

R1/Šenov 

 
RBC funkční 

3BC,C4

-5 

3B3 

3BC3 

(17,5 ha) 
převážně přírodě blízké lesní 

porosty, zarůstající louky,  

nivní, vodní 

zajištění další výchovy 

porostu – probírky 

Regionální biokoridor č. 584, nivní, vodní 

R2 RBK funkční 

3BC4 

3BC3 

3B3 

455 m 
převážně přírodě blízké lesní 

porosty, zarůstající louky,  

lesní, nivní 

zajištění další výchovy 

porostu – probírky 

Regionální biocentrum č. 126 Havířovská Lučina; nivní, vodní 

R3 

RBC část. 

chybějící, 

nefunkční 

3BC4 

3BC3 

3B3 

52,1 ha 
převážně přírodě blízké lesní 

porosty, louky, pole 

nivní, vodní 

zvýšení podílu 

zalesněné plochy 

R4 RBK, funkční 3BC4 670 m břehový porost, louky lesní, vodní 

R5 
LBC, část. 

chybějící 
3BC4 4,9 ha 

rozšíření lesního porostu na 

minimální výměru pro LBC 
 

R6/Horní 

Bludovice 
RBK, funkční 3BC4 (500 m) 

břehové porost toku přírodě 

blízké druhové skladby 
lesní, vodní 

Regionální biokoridor č. 617, mezofilní bučinný, mezofilní hájový, hygrofilní 

R7/Šenov LBC nefunkční 
3B3 

3BC4-5 
5,3 ha 

v lesním komplexu 

Pežgovského lesa, převaha 

smrků 

 

změna druhové skladby 

R8 RBK funkční 
3B3 

3BC4-5 
430 m 

v Pežgovském lese, listnaté 

porosty starší a mladé 
 

R9 LBC nefunkční 
3B3 

3BC4 
4,3 ha převaha smrků v porostech změna druhové skladby 

R10/ 

Petřvald 
RBK, funkční 3B3 (400 m) 

mladé převážně smrkové 

porosty 

výchovou zajistit cílově 

dubové bučiny 

                   dále přes území Orlové 
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Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Regionální biocentrum č. 170 Mezi doly mezofilní hájové, mezofilní bučinné, hydrofilní lesní, hygrofilní vodní 

R11/ 

Karviná, 

Orlová 

RBC funkční 3B3 

3BC4 

3B4 

(42,4 ha) část Karvinského lesa – porosty 

listnaté, smrkové a smíšené, 

poddolované území – místy 

zvodnělé 

 

Regionální biokoridor 642, mezofilní bučinný, mezofilní hájový 

R12 
RBK funkční 

3B3 

3BC4 

3B4 

(420 m) část Karvinského lesa – porosty 

listnaté, smrkové a smíšené, 

poddolované území – místy 

zvodnělé 

 

 

Lokální úroveň 

Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

L1 až L7 vodní a lesní, proti toku Sušanky a na svazích nad nivou toku 

L1 

 
LBK,  

3BC,C4

-5 

3B4 

730 m 
břehové porosty toku, druhově 

přírodě blízké 
vodní, lesní 

L2 
LBC, částečně 

existující 

3BC4 

3C4-5 

3B3 

8 ha 

zahrádky, mladé většinou 

náletové lesní porosty, mokřadní 

olšiny 

lesní, vodní, 

zajištění rozsahu 

porostu pro lesní 

biocentrum 

L3 LBK, funkční 

3BC4 

3C4-5 

3AB3 

890 m 

lesy v okraji nivy Sušanky 

a svahy nad nivou – přírodě 

blízké skladby, porosty na 

hlušinách, okraj rybníků 

lesní, vodní 

L4 
LBC, část. 

chybějící 

3B,BC3,  

3AB34 
9,5 ha 

lesy v okraji nivy a na svazích, 

přírodě blízké; rekultivované 

a zarůstající hlušiny – výpěrky, 

okraje rybníků 

lesní, vodní 

L5 +L6 LBK funkční 
3BC45 

3B3 
2 030 m 

břehové porosty toku, porosty na 

svazích nad nivou – přírodě 

blízkého druh. složení 

lesní, vodní 

L7/Horní 

Suchá 

LBC, část. 

existující 
3BC45 (3,1 ha) 

nivní louky, pole, břehový porost 

toku přirozené druhové skladby 
 

L8, L9 lesní a vodní, vedený mělkou údolnicí drobného vodního toku mezi zástavbou Šumbarku z LBC 

L2  k severu do Pěžgovského lesa 

L8 
LBK, část. 

chybějící 

3BC45 

3B3 

3C5 

2 120 m 

většinou zalesněnou mělkou 

údolnicí drobného toku, 

autochtonní dřeviny, zahrádky, 

 

křížení s regionálním biokoridorem – vloženým lokálním biocentrem R7 

L9/Petřvald LBK, funkční 
3BC45 

3B3 
(660 m) 

údolnice v lesním komplexu – 

převaha autochtonních dřevin 
 

L10 až L15, lesní a vodní, vedený z L2 k jihovýchodu lesy podél železniční trati do Horní Suché, 

Podolkovic 

L10 LBK funkční 
3B3 

3BC4 
470 m 

lesy přírodě blízkého druhového 

složení, louky 
 

L11 LBC funkční 
3B3 

3BC4 
5,4 ha 

dubová bučina až buková 

doubrava, jasanové olšiny 
 

L12 LBK, funkční 
3B3 

3BC4 
1 970 m 

dubová bučina až buková 

doubrava, jasanové olšiny, 

smrkové monokultury 

postupná náhrada 

smrkových porostů 

listnatými 



 90 

Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

L13 LBC, funkční 
3B3 

3BC4 
5,2 ha bučina  

L14 LBK, funkční 
3B3 

3BC4 
(560 m) 

bučina, smíšený les, jasanová 

olšina v údolnici 
 

L15/Horní 

Suchá 

LBK část. 

chybějící 
3BC45 1 300 m 

jasanová olšina v údolnici, 

řadové a pruhové výsadby 

a nálety listnáčů 

lesní, vodní 

L16 až L20, lesní a vodní, od Lučiny podél toku Stružník do území Horních Bludovic 

L16 LBK, funkční 

3BC4 

3B3 

3C5 

1 350 m 
přírodě blízké břehové porosty 

toku,  
lesní, vodní 

L17 
LBC, část. 

existující 

3B,BC3 

3BC4 
4,4 ha listnatý smíšený les, pole, louky 

rozšíření lesního 

porostu 

L18 
LBK, část. 

existující 
3BC4 1 020 m 

většinou zalesněná mělká 

svahová údolnice – jasany, lípy, 

habry, javory 

dosadba porostů 

v části délky LBK 

L19 
LBC, 

nefunkční 
3B3 5,1 ha listnatý a smíšený les se smrkem 

posílení zastoupení 

listnáčů v části porostu 

L20/ 

Horní 

Bludovice 

LBK, funkční 3B3 (30 m) smrčina s  listnatými dřevinami  

L21 až L26, vodní a lesní, z území Šenova nivou toku Dolní Datyňky do Václavovic 

L21 
LBC, část. 

chybějící 

3B3 

3BC4 

3C5 

(0,8 ha) 

pruhové listnaté porosty  - lípy, 

habry, duby, jasany, javory, 

louky 

rozšíření lesních 

porostů 

L22+L23 

+L24 
LBK, funkční 

3BC4 

3C5 
2 000 m 

přírodě blízké břehové porosty 

toku 
lesní, vodní 

L25 LBC, funkční 

3C5 

3BC4 

3B4 

(1,0 ha) 
dubobukové a jasanové porosty, 

v údolnici s olšemi 
lesní 

L26/Václav

ovice 
LBK, funkční 

3BC4 

3C5 
(400 m) 

přírodě blízké břehové porosty 

toku 
lesní, vodní 

L27 až L28, lesní, vodní, od Dolní Datyňky LBK L22 a L23 proti toku Špluchovského potoka do k.ú. 

Prostředních Bludovic 

L22+L27 LBK, funkční 
3BC4 

3C5 
2 000 m 

přírodě blízké břehové porosty 

toku 
lesní, vodní 

L28/Horní 

Bludovice 

LBC, část. 

chybějící 

3B3 

3BC4 

3BC5 

5,0 ha 
smíšené listnaté a smrkové 

porosty, louky 

lesní, rozšíření lesních 

porostů 

L29, lesní, mělkou údolnici od toku Dolní Datyňky od LBK L22 a L23 

L29/Šenov 
LBK, část. 

chybějící 

3BC34 

3B4 
2 000 m 

liniové porosty v řídké zástavbě 

a mezi zem. pozemky – listnaté 

stromy a keře 

 

L30 až L33, lesní, od toku Sušanky od LBK L5 a L6 k severozápadu přes arboretum u Dolu Dukla 

kolem nádrže Bartošůvka do území Orlové 

L5+L30 LBK, funkční 
3B3 

3B4 
1 100 m 

liniové porosty mezi poli 

a loukami 
 

L31 LBC, funkční 
3B3 

3BC34 
7,1 ha 

arboretum – druhově pestré 

porosty, malé louky 

zachovat charakter 

arboreta  

L32/Orlová 
LBK, část. 

chybějící 

3B3 

3BC3 
1 260 m 

přírodě blízké stromové a keřové 

porosty, založené břehové prosty 

u Bartošůvky 
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Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

L33, lesní, propojení od LBK L31 na regionální biocentrum R11. 

L33 LBK, chybějící 
3B3 

3AB3 
1 130 m 

v části listnaté porosty, většinou 

trasy po rekultivovaných 

plochách 

založení biokoridoru 

Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

 

Regionální úroveň 

Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Regionální úroveň 

RBK 585-9 -  

 

RBK částečně 
existující, 

nefunkční, 

3C5, 

3BC4, 

3BC3 

(430 m) 

koryto Lučiny a pruh pozemků 
na jejím levém břehu, břehy s 

částečně přirozeným 

vegetačním doprovodem 

nivní, vodní 

RBK 585-11 

-  

 

RBK částečně 
chybějící, 

nefunkční, 

3C5, 

3BC4, 

3BC3 

670 m 

koryto Lučiny a pruh pozemků 
na jejím levém břehu, břehy s 

částečně přirozeným 

vegetačním doprovodem 

nivní, vodní 

RBC 204  

 

RBC částečně 
existující, 

nefunkční, 

3C5, 

3BC4, 

3BC3, 

3B3, 

3BD3 

(20,1 ha) 

údolní niva Lučiny, smíšený 

porost podél vodoteče, v lesním 

porostu hojný smrk 

nivní, vodní 

 

Lokální úroveň 

Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

LBK 1  

LBK částečně 
existující, 

nefunkční, 

3C5, 

3BC4, 

3B3 

(540 m) 

tok s cennými břehovými 

porosty, listnaté lesy s keřovým 

a bylinným patrem, přirozený 

charakter toku 

lesní, mokřadní 

LBC 2  

LBC částečně 
existující, 

nefunkční, 

3C5, 

3BC4, 

3B3 

3,2 ha 
cenné břehové porosty, smíšený 

listnatý les, zemědělské plochy 
lesní 

LBK 3  

 

částečně 
chybějící, 

nefunkční, 

3C5, 

3BC4, 

3B3 

(1450 m) 

tok s cennými břehovými 

porosty, listnaté lesy s keřovým 

a bylinným patrem, přirozený 

charakter toku 

lesní, mokřadní 

LBK 4 
LBK existující, 

funkční, 

3C5, 

3BC3, 

3B3 

(860 m) 

smíšené lesní porosty, 

doprovodné porosty drobného 

vodního toku 

lesní 

LBK 5  

 

LBK, částečně 
existující, 

nefunkční, 

3C5, 

3BC3, 

3B3 

(1830 m) 

břehové porosty vodního toku - 

smíšený listnatý les s příměsí 

smrku, zemědělské 

travobylinné porosty 

lesní 

LBC 6  

 

LBC částečně 
existující, 

nefunkční, 

3C5, 

3BC4, 

3B3 

4,0 ha 

smíšený listnatý les (lípa, jasan, 

klen, habr, dub) ve sníženinách 

zamokřený s podmáčenými 

loukami a mokřinou - částečně 
neobhospodařováno 

lesní 

LBK 7  

 

LBK částečně 
existující, 

nefunkční, 

3BC4, 

3BC3, 

3BD3 

820 m 
travobylinné porosty, lesní 

pruhy listnatých dřevin 
lesní 
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Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

LBK 8  

 

LBK částečně 
existující, 

nefunkční, 

3BC4, 

3BC3, 

3BD3 

670 m 

břehové porosty vodního toku 

(dub, lípa, vrba, habr, jasan), 

tok částečně zatrubněný 

lesní, mokřadní 

LBC 585-10  

 

LBC částečně 
existující, 

nefunkční, 

3C5, 

3BC4, 

3BC3 

 

3,6 ha 

listnatý smíšený les podél 

Lučiny a navazující listnatý 

porost, zemědělské pozemky 

nivní, vodní 

 

Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 
    

Regionální úroveň  

Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Regionální biokoridor 642, mezofilní hájový, mezofilní bučinný, hygrofilní 

R1 RBC, funkční 
3B3 

3B4 
(250m) smíšené lesní porosty Lesní 

R2 LBC, funkční 3B3,4 4,8 ha smíšené lesní porosty Lesní 

R3  RBK, funkční 3B3,4 400 m smíšení lesní porosty Lesní 

Regionální biocentrum 135 Hornosušské Doly, mezofilní bučinné, mezofilní hájové, hygrofilní lesní, 

hydrofilní, vodní 

R4 RBC, funkční 
3B3,4 

3BC4 
(42,9ha) smíšené lesní porosty Lesní 

Regionální biokoridor 618, mezofilní hájový, mezofilní bučinný, hygrofilní lesní 

R5/Stonava RBK, funkční 
3B3,4 

3BC4 
570 m smíšené lesní porosty Lesní 

R6/Stonava LBC funkční 3B3,4 6,6ha Smíšené lesní porosty Lesní 

 

Lokální úroveň 

Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Lokální trasa L1 až L8, L9 proti toku Sušanky 

L1/Havířov 
LBC 

chybějící 
3BC4,5 (0,7ha) 

zarůstající louky, břehový porost 

Sušanky 

dosadba lesního 

biocentra 

L2 
LBK 

funkční 
3BC4,5 600 m 

břehový vegetační doprovod toku 

– jasany, olše, vrby, louky 

lesní, vodní 

 

L3 

LBC 

částečně 

existující 

3BC4 3,5 ha 
břehová vegetace toku – jasany, 

olše, vrby, louky 
rozšíření porostu 

L4 

 

LBK 

částečně 

existující  

3BC4,5 885 m 
břehová vegetace toku, křížení 

s komunikacemi, park 

lesní, vodní 

dosadby, probírky  

L5 

 

LBC 

částečně 

existující 

3BC4,5 2,05 ha 
břehová vegetace toku – jasany, 

olše, vrby, louky 

dosadba porostů 

biocentra, probírky 

břehové vegetace 
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Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

L6+L7+L8/

Albrechtice 

LBK 

částečně 

existující 

3BC4,5 370  m 
břehová vegetace toku - jasany, 

olše, vrby, duby, aj. 

lesní, vodní 

doplnění chybějících 

porostů 

L9 

 
LBC nefunkční 3BC4 6,4 ha převážně smrkový porost 

postupné snížení 

zastoupení smrku, 

náhrada jedlí, hlavní 

dřevinou buk 

Lokální trasa L10 až L12, proti toku levého přítoku Sušanky 

L6+L10 

LBK 

částečně 

existující 

3BC4,5 800 m  břehové porosty toku, louky 

vodní, lesní 

doplnění porostu 

v chybějících částech 

L11 
LBC 

chybějící 

3BC4 

3B3,4 
3,3 ha 

břehové porosty potoka, louky, 

pole 

lesní, nivní 

výsadba lesního 

porostu na části 

biocentra 

L12  

LBK 

částečně 

existující 

3B3 

3BC4 

 

650 m 
břehové porosty potoka, louky, 

pole 

lesní, vodní 

dosadba porostů 

biokoridoru 

Lokální trasa L13 až L20, propojující lesy v jižním okraji území Horní Suché mezi Albrechticemi  

a Havířovem 

L13 LBC funkční 3B3,4 4,3 ha 
převaha listnatého.lesa – lípy, 

habry, buky, smrky 
 

L14/Albrec

htice 
LBK funkční 3B3,4 (240 m) 

převaha listnatého.lesa – lípy, 

habry, buky, smrky 
 

L15+L16 LBK funkční 3B3,4 970 m smíšené lesní porosty  

L17 LBC funkční 3B4 6 ha smíšené lesní porosty  

L18+L19 
LBK 

část. chybějící 

3BC4,5 

3B3 
850 m 

listnaté lesní porosty, zahrady, 

louky 

dosadba pruhu 

biokoridoru 

L20/Havířo

v 
LBC  funkční 

3BC4,5 

3B4 
(0,3 ha) smíšený a smrkový les 

postupné snížení 

zastoupení smrku, 

náhrada jedlí 

Lokální trasa L19+L21, po toku levého přítoku Sušanky na hranicích s Havířovem 

L19+L21/H

avířov 

LBK 

část. existující 
3BC4,5 1480 m břehové porosty toku, louky 

dosadba porostu pro 

biokoridor 

Lokální trasa L22+L23, posilující propojení skladebných částí ÚSES ve Velkém lese s lokálním 

biocentrem L11 

L22+L23 
LBK 

část. chybějící 
3BC4,5 940 m 

louky, zahrady, pole, břehové 

porosty, liniové stromové 

porosty 

doplnění chybějících 

porostů v biokoridoru 

Lokální trasa L24, biokoridor propojující skladebné části ÚSES ve Velkém lese s tokem Sušanky 

L23+L24 
LBK 

část. existující 
3B3,4 1470 m 

izolované porosty v remízy 

v zemědělské krajině 

doplnění pásů porostu 

biokoridoru 
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Označení 

prvku 

Funkce, 

funkčnost, 

název 

STG Rozměr Charakter ekotopu 
Cílové společenstvo, 

návrh opatření 

Interakční prvek IP1, který ve východním okraji území posiluje ekologickou stabilitu území výrazně 

postiženého důlními vlivy 

IP1 
IP, částečně 

existující 
3B3,4 2700 m 

převážně liniové porosty, 

zarůstající neužívané 

plochy, louky 

rozšíření a doplnění porostů 

na cílovou šířku 15 metrů  

a převážně souvislý pruh 

porostů 

 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

Pozn.: Přestože Zastupitelstvo obce Těrlicko vydalo Změnu územního plánu č. 4 již dne 

27.06.2018, k dnešnímu dni nebyla vektorová data pro potřebu územního plánování předána. 

Je převzata grafika změny č. 3, která vykazuje chyby. 

 

Regionální úroveň 

Označení 

Funkce, 

funkčnost 

název 

STG Rozměr Druh pozemku 
Cílové společenstvo 

návrh opatření 

Prvky regionální úrovně územního systému ekologické stability 

1 

RBC existující 

nefunkční 

12BZávadovice 

4B4 

3A4 

3BC4 

39,5 ha les 

lesní,  

posílení přirozené dřevinné 

skladby - listnáče 

1-2 
RBK 

chybějící 
4B4 670 m 

orná 

TTP, ost. pl. 

lesní 

zalesnění 

2 

RBK-LBC 

funkční 

Sušovský potok 

3BC45 3,5 ha les lesní 

2-3 
RBK 

část. chybějící 
3BC45 460 m les, orná, TTP 

lesní 

dolesnění celé šíře RBK 

3 

RBK-LBC 

nefunkční 

Záluží 

3B3 4 ha les 

lesní 

postupné omezení smrku  

a vnesení dalších druhů 

dřevin 

3-4 
RBK 

část. chybějící 

3B4 

 
370 m les, TTP, orná 

lesní 

dolesnění 

4 

RBK-LBC 

nefunkční 

Retkovice 

3B3 5 ha les,  
lesní 

dolesnění, omezení smrku 

4- 

RBK 

chybějící 

Třanovice 

3B3 238 m 
orná, 

TTP 

lesní 

zalesnění 

 

Lokální úroveň 

Označení 
Funkce, funkčnost 

název 
STG Rozměr 

Druh 

pozemku 

Cílové společenstvo 

návrh opatření 

Trasa převážně vlhkými obohacenými stanovišti podél toku Stonávky, resp. vodní nádrže do Albrechtic 

 

2 

RBK-LBC 

funkční 

Sušovský potok 

3BC45 3,5 ha les lesní 

1-2V 
RBK 

funkční 

4BC4 

4BC5 
900 m 

vod. pl. les, 

ot.pl., les 
vodní 

1 
RBC existující nefunkční 

13BZávadovice 

4B4 

3A4 

3BC4 

39,5 ha les 
lesní, posílení přirozené 

dřevinné skladby - listnáče 
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Označení 
Funkce, funkčnost 

název 
STG Rozměr 

Druh 

pozemku 

Cílové společenstvo 

návrh opatření 

1-12 
LBK 

část. chybějící 

3BC45 

4B4 

 

1100 m 
ost. pl.,les, 

louka, vod. pl. 

lesní 

v některých místech rozšíření 

břehového porostu 

12 

LBC 

funkční 

V luhu 

3BC5 

4B45 
5 ha vod. pl. les 

lesní 

 

12-13 
LBK 

funkční 

3BC4 

 
750 m vod. pl., ost. pl. lesní 

13 

LBC 

funkční 

Na Těšínské 

3BC45 

3B3 
3,5 ha 

les, 

vod. pl., ost.pl. 
lesní 

13-14 
LBK 

funkční 

3B4 

3BC4 
2000 m les, vod. pl. 

lesní 

snížit zakmenění 

14 

LBC 

funkční 

Pod chatami 

3B34 4,4 ha les 
lesní 

snížit zakmenění 

14-

Albrechtic

e 

LBK 

funkční 

3BC4 

3B34 
1700 m les lesní 

Trasa napojení vlhkými obohacenými stanovišti na území Koňákova 

1-11 
14BLBK 

část.chybějící 

3BC4 

4B3 

3BC45 

2000 m ost. pl.,les, TTP 
lesní 

doplnění stromových porostů 

11 

LBC 

část. chybějící 

Za lesy 

4B3 

3BC4 
3 ha 

les, orná, ost. 

pl. 

lesní 

dolesnění 

11-

Koňákov 

15BLBK 

část. chybějící 

3BC4 

4B3 
1363 m 

les, ost. pl. 

TTP, orná 

lesní 

dolesnění chybějících částí 

Trasa napojení vlhkými obohacenými stanovišti na území Stanislavic 

13 

LBC 

funkční 

Na Těšínské 

3BC45 

3B3 
3,5 ha 

les, vodní pl., 

ost.pl. 
lesní 

7-13 
LBK 

funkční 
3BC4 820 m les lesní 

7 

LBC 

funkční 

Zadky 

34B3 5 ha les lesní 

7-8 
LBK 

funkční 

3B4 

3BC4 
2100 m les 

lesní 

výchovou podporovat 

přirozenou druhovou skladbu 

8 

LBC 

nefunkční 

Nad sedláky 

3BC34 3,8 ha les 
lesní 

úprava druhové skladby 

Trasa napojení středních stanovišť na Stanislavice 

9-

Stanislavi

ce 

LBK 

část. chybějící 

3BC3 

3BD34 

3B3 

1100 m les, TTP, orná 

lesní 

založení  

chybějících částí 

Trasa středně vlhkými a středně živnými stanovišti v biochoře 2.25.5 v západní části území obce 

napojený na RBK Závadovice-Koňákov 

2-5 
LBK 

část. chybějící 

3BC45 

4B3 

4B4 

1250 m les, orná 

lesní 

zalesnění, změna druhového 

složení lesa 

5 
LBC 

funkční 
34B3 3,1 ha les lesní 

5-6 
LBK 

část. chybějící 

3B34 

3BD3 
500 m les, orná, TTP 

lesní 

dolesnění 
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Označení 
Funkce, funkčnost 

název 
STG Rozměr 

Druh 

pozemku 

Cílové společenstvo 

návrh opatření 

6 

LBC 

nefunkční 

U Káňů 

3B34 

3BD34 
5 ha les 

lesní 

snižování podílu smrku 

v porostu 

6-7 
LBK 

část. chybějící 

3BC34 

4BC3 

3B3 

1500 m 
les, orná, ost. 

pl. 

lesní 

doplnění chybějících částí 

7 

LBC 

funkční 

Zadky 

34B3 5 ha les lesní 

7-9 
LBK 

část. chybějící 

3B34 

3BD3 
1600 m les,TTP, orná 

lesní 

dolesnění 

 

9 

LBC 

funkční 

Brogůvka 

3BD34 50 ha les 
lesní 

snižování zastoupení smrku 

9-10 
LBK 

část. chybějící 

3BC3 

4BC3 

3B3 

1900 m 
orná, ost. pl., 

les, zahrada 

lesní 

dolesnění, omezení zastoupení 

smrku 

 

10 

LBC 

nefunkční 

Červenky 

3BC3 3 ha les 

lesní 

preference autochtonních 

dřevin při výchově 

Napojení na území Soběšovice 

12-H.  

Soběšovic

e 

LBK 

funkční 

3BC45 

4B3 
1000 m les lesní 

Trasa západní části Těrlicko od jihu k severu v biochoře 2.25.11 

1-15 
LBK 

funkční 

3B4 

3BC4 
1800 m les lesní 

15 

LBC 

část.chybějící 

Čaplovec 

3B3 3,5 ha les, orná, TTP 
lesní 

odlesnit 

15-16 
LBK 

část. chybějící 
3B3 1600 m les, orná, TTP 

lesní 

dolesnění 

16 

LBC 

funkční 

Záhoří 

3B34 3,2 ha les 
lesní 

preferovat autochtonní dřeviny 

17 

LBC 

nefunkční 

U hřbitova 

3B4 6 ha les 
lesní 

úprava druhové skladby 

17-18 
LBK 

chybějící 

3B3 

4B3 

3BC4 

850 m 
les, orná, TTP, 

ost.pl. 

lesní 

zalesnění 

18 

LBC 

funkční 

Osiny 

4B3 4 ha les lesní 

18-19 
LBK 

funkční 

4B3 

3BC4 
1620 m 

les, ost. pl., 

orná 
lesní 

19 

LBC 

nefunkční 

U sadů 

3B34 3,8 ha les 
lesní, postup. omezení dubu 

červeného 

19-

Albrechtic

e 

LBK 

funkční 

3B3 

3B4 
1800 m les lesní 

Napojení na území Havířov, Bludovic 

18-

Bludovice 

LBK 

funkční 

4B3 

3BC4 
600 m 

les, ost. pl., 

orná 
lesní 
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Vysvětlivky k tabulkám: 

- poř. č. - pořadové číslo a současně označení prvků ve výkrese (v případě polohy zčásti 

mimo území Havířova je doplněné názvem sousední obce, na kterém se zbývající část 

prvků nalézá 

- význam, funkčnost – biogeografický význam, současný stav funkčnosti 

LBC lokální biocentrum, LBK  lokální biokoridor, RBK regionální biokoridor, RBC 

regionální biocentrum 

-  STG – skupina typů geobiocénů (kód uvádí na prvním místě vegetační stupeň, písmenem 

je označena úživnost stanoviště (A - kyselé, B - středně živné, C - bohaté dusíkem, D - 

bohaté vápníkem a jejich kombinace), poslední cifra označuje vlhkostní režim (1 - suché až 

5 - mokré)  

-  rozměr – výměra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru 

-  charakter ekotopu – stručný popis současného stavu 

-  cílové společenstvo, návrh opatření – cílová vegetační formace, potřebné zásahy pro 

dosažení funkčnosti ÚSES 

- údaje v závorkách udávají délku biokoridorů nebo výměru biocenter na území u prvků, 

které zasahují do území více obcí 

 
Zdroj: Územní plány obcí (srpen/2016) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +  - 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 
Dotčené k.ú. 

Stav  

2016 

Stav 

 2020 

OZ 1 
Vada v grafické části územně 

plánovací dokumentaci 

Topologicky nepřesná data, 

rozpor mezi změnou 

územního plánu a právním 

stavem, rozpor mezi 

vektorovými a rastrovými 

daty 

Těrlicko 

Dolní 

Těrlicko, 

Horní 

Těrlicko, 

Hradiště pod 

Babí horou 

nový 

problé

m  

trvá 
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23a. VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY 

 

Definice: Významné krajinné prvky ze zákona jsou (dle zákona č. 114/1992 Sb.) lesy, 

rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.  

Další významné krajinné prvky registrují pověřené obecní úřady a jedná se 

zejména o: Mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 

naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy  

a odkryvy nebo i cenné plochy porostů v zastavěném území včetně 

historických zahrad a parků (ty mohou být zároveň i nemovitou památkou 

podle zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění). 

 

Poskytovatel: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (květen/2012, potvrzeno 

leden/2016) 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (říjen/2011, potvrzeno 

únor/2016) 

 

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 3, § 4.  

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 7.  

Limit č.: 5.2.101 

 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (květen/2012, potvrzeno 

leden/2016) 

 

Významný krajinný prvek ze zákona: 

VKP  Obecný popis (MŽP) Vymezení 

lesy 

Lesní ekosystém plnící ekologicko-stabilizační funkce  

v krajině, tvořený především porostem dřevin s vyvinutým 

stromovým patrem, ve kterém je však důležité zastoupení 

jak rostlinných, tak živočišných druhů a jejich společenstev 

v těsné vazbě na ekologické podmínky stanoviště a jehož 

neoddělitelnou funkční součástí je ekosystém lesních půd. 

Podrobněji sledovaný jev A037a. 

 

rašeliniště 

Místo výskytu rašeliny, tedy ekosystém se značnou 

produkcí rostlinné biomasy, avšak s jejím nedostatečným 

rozkladem v důsledku nadměrného zamokření  

a nepříznivých podmínek pro rozkladné organismy.  

V ORP Havířov se nevyskytují. 

vodní toky 

Povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale 

nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle 

vzdutých. Vodní proud včetně jeho prostředí, jímž je 

koryto vodního toku a jeho břehy. 

Podrobněji sledovaný jev A047. 

rybníky 

Vodní nádrž určená především k chovu ryb, ve kterém lze 

regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho vypouštění  

a dále vodní nádrž, která plní ekologicko-stabilizační 

funkce rybníku v krajině. 

Podrobněji sledovaný jev A047. 

jezera 

Přirozená sníženina zemského povrchu vyplněná vodou  

a také vodní nádrže vzniklé zatopením prohlubní vzniklých 

v souvislosti s těžbou. 

V ORP Havířov se nevyskytují. 
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údolní nivy 
Rovinné údolní dno aktivované při povodňovém stavu 

vodního toku. 

Zpracováno pro větší vodní toky 

(Lučina, Stonávka, Sušanka). U 

drobných toků, kde údolní nivy 

nejsou stanoveny, byla odborem 

životního prostředí Magistrátu města 

Havířova navržena konstantní šířka 

údolních niv a to cca 10 m od každé 

břehové hrany, jako vazba a posílení 

lokálních prvků územního systému 

ekologické stability. 

 

Těrlické mokřady – tvoří část meandrujícího toku Stonávky a horní záchytná nádrž VD 

Těrlicko. Územní plán Těrlicko uvádí informaci o registraci totoho VKP, bohužel jako 

registrovaný významný prvek nebyl poskytnut. 

 

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

 

 

Významný krajinný prvek registrovaný: 

Název Katastrální území Rozhodnutí 

Naleziště „Těšíňanky“ Albrechtice u Českého Těšína ŽP 119/1636/93 – Sm, ze dne 5.3.1993 

Meandrující tok Stonávky Albrechtice u Českého Těšína ŽP 119/1636/93 – Sm, ze dne 5.3.1993 

Zvodnělá poklesová kotlina Horní Suchá E/ŽP/378/Sm/99, ze dne 22.8.1999 

Skupina 13 kusů dubů letních 
(Quercus robur)  

(v současnosti již jen 11 stromů) 

Horní Suchá ŽP/40318/Sm/02, ze dne 22.8.2002 

Pozn.: Skupina 11 kusů dubů letních - dva byly z důvodu špatného stavu pokáceny – (prověřeno leden/2014) 
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Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (leden/2016) 

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (potvrzeno únor/2016)  
Pro zapracování do ÚAP byly Magistrátem města Havířova, odborem životního prostředí, 

vymezeny plochy: 

- kde je nutná ochrana posledních velkých půdních celků před zástavbou. Tyto půdní celky 

mají obrovský krajinotvorný význam. V těchto lokalitách je nutné chránit půdy I. a II třídy 

ZPF – jedná se o čtyři lokality – 1x v k.ú. Havířov – město, 1x v k.ú. Dolní Datyně, 2x 

k.ú. Bludovice; (problém k řešení ozn. EZ3) 

 

 
 

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

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  + - 

Poznámka:  

Problém k řešení:  
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Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 

Dotčené 

k.ú. 
Stav 2016 Stav 2020 

EZ 3 
Ochrana zemědělské půdy 

před zástavbou 

Půdní celky mají 

krajinotvorný význam, 

nutná ochrana ZPF 

Havířov 

Havířov-

město, 

Bludovice 

trvá trvá 

 

 

24. PŘECHODNĚ CHRÁNĚNÉ PLOCHY 

 

Definice: Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných 

nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů může orgán 

ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit přechodně chráněnou plochu. 

Vyhlašuje se na předem stanovenou dobu, případně na opakované období, 

např. dobu hnízdění. 

 

Poskytovatel: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (potvrzení platnosti 

leden/2016)  

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pčírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 13 

Limit území: 5.2.108 

 

Ve SO ORP Havířov není rozhodnutím vymezena žádná přechodně chráněná plocha. 

 

25a. VELKOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, JEJICH ZÓNY A 

OCHRANNÁ PÁSMA A KLIDOVÉ ZÓNY NÁRODNÍCH PARKŮ 

 

Definice: Jedná se o obecně používaný pojem, který však není legislativně ukotven. Mezi 

velkoplošně chráněná území patří národní parky a chráněné krajinné oblasti.  

 

Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pčírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 14 až 27, § 37 a § 42 

 

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/ 

 Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP http://uap.nature.cz  

Limit území: 5.1.101, 5.1.102 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

SO ORP Havířov 

 nenáleží do území národního parku (NP),  

 nenáleží do území chráněné krajinné oblasti (CHKO). 

 

 

 

http://drusop.nature.cz/
http://uap.nature.cz/
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Přehled CHKO a NP v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27a. MALOPLOŠNÁ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A JEJICH OCHRANNÁ 

PÁSMA 

 

Definice: Jedná se o obecně používaný pojem, který však není legislativně ukotven. Mezi 

maloplošně zvláště chráněná území patří přírodní památky a rezervace, národní 

přírodní památky a rezervace.  
 

Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (červenec/2020) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství (prosinec/2017) 

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně pčírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 14, § 28 až 37, § 42 
 

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/ 

 Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP http://uap.nature.cz  

Limit území: 5.1.103, 5.1.104, 5.1.105, 5.1.106 
 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

V ORP Havířov 

 není vymezeno území národní přírodní rezervace,  

 není vymezeno území přírodní rezervace,  

 není evidována národní přírodní památka, 

 jsou evidovány přírodní památky. 

 

http://drusop.nature.cz/
http://uap.nature.cz/
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Seznam přírodních památek na území ORP Havířov: 

Obec Kat. území 
kód 

ÚSOP 
Název PP způsob vyhlášení IUCN 

Albrechtice nevyskytuje se 

Havířov Havířov-město 

1364 
Meandry 

Lučiny 

Vyhláška č.ze dne 25.11.1991, kterou se 

určuje chráněný přírodní výtvor 

"Meandry Lučiny" 

III – 

přírodní 

památka 

5794 
Mokřad u 

Rondelu 

Nařízení Moravskoslezského kraje 

č.7/2013 ze dne 4.6.2013 o zřízení 

přírodní památky Mokřad u Rondelu a 

jejího ochranného pásma, a o stanovení 

jejich bližších ochranných podmínek. 

III – 

přírodní 

památka 

Horní 

Bludovice 

Prostřední 

Bludovice a 

Horní Bludovice 

2222 Stará řeka 

Nařízení Okresního úřadu Frýdek-

Místek, ze dne 25.11.2002, o vyhlášení 

přírodní památky Stará řeka 

IV – řízená 

rezervace 

Horní 

Suchá 
nevyskytuje se 

Těrlicko nevyskytuje se 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (červenec/2020) 

 

  
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (červenec/2020) 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(prosinec/2017) 

V prosinci 2017 byl KÚ MSK předložen „Plán péče o přírodní památku Meanry Lučiny na 

období 2018-2025“. Tento plán obsahuje výčet zásahů a opatření o vodní tok, lesy, nelesní 

pozemky, o rostliny a živočichy a zásahy k jinému způsobu využívání území, které 

dlouhodobě povedou k zachování vhodných podmínek pro dynamický vývoj toku, k jeho 

volnému meandrování. 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  + - 

Poznámka:  

 

30. PŘÍRODNÍ PARKY 

 

Definice: K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými  

a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí zákona  

o ochraně přírody a krajiny, může orgán ochrany přírody zřídit obecně 

závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového 

využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto 

území. 

 

Poskytovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽP a Z (potvrzeno únor/2016) 

 

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 12. 

Zdroj: - 

Limit území: 5.2.107 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, OŽP a Z (potvrzeno únor/2016) 

Ve SO ORP Havířov není vymezen přírodní park. 

 

 

32. PAMÁTNÉ STROMY A INFORMACE O JEJICH OCHRANNÉM PÁSMU 

 

Definice: Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit 

rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy. Je-li třeba památné 

stromy zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí, vymezí pro ně orgán ochrany 

přírody, který je vyhlásil, ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti  

a zásahy provádět jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. 

 

Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 46, § 47, § 76. 

 

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/ 

 Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP http://uap.nature.cz  

Limit území: 5.3.103 

 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 

 

 

 

http://drusop.nature.cz/
http://uap.nature.cz/
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

Základní OP - ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene 

měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památné 

stromy škodlivá činnost (§46 ods.2 a 3 zákona č.114/92 Sb.). Veškeré zásahy a opatření 

v ochranném pásmu památného stromu lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany 

přírody. 
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Kód 
Typ 

objektu 
Název 

Datum 

vyhlášení 

Ochranné 

pásmo - 

Typ 

Ochranné 

pásmo - Popis 

Počet 

vyhlášený 

Počet 

skutečný 
Parcela  Poznámka 

100347 
Jednotlivý 

strom 

Dub v Havířově -  dub letní 

(Quercus robur L.) 
04.09.2003 vyhlášené 

kruh o poloměru 

9,5 m 
1 1 

4346/6, k.ú. Havířov 

-město 

V přírodní památce Meandry 

Lučiny 

100348 
Jednotlivý 

strom 

Dub v Albrechticích -  dub letní 

(Quercus robur L.) 
20.02.2003 vyhlášené 

kruh o poloměru 

15 m 
1 1 

483, k.ú. Albrechtice 

u Č.Těšína 
V obci u čp. 8 

100368 Stromořadí 

Alej v ulici E. Krásnohorské 5 – 

1x dub letní (Quercus robur L.), 

6x jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), 

3x lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) 

08.02.1993 vyhlášené 
5x 7m, 2, 5 m, 4 

m, 8 m, 9 m 
10 7 

85, 92/3, 109/3, 91/2, 

k.ú. Bludovice 

Uprostřed a kolem parkoviště, 

pozůstatek aleje císařské 

cesty, odstraněny byly 2 lípy a 

1 jasan 

100369 Stromořadí 

Alej v ulici E. Krásnohorské 4 – 

2x lípa malolistá (Tilia cordata Mill.), 

1x lípa obecná (Tilia x vulgaris Hayne) 

18.02.1993 vyhlášené 7 m, 10 m, 21 m 3 3 86, k.ú. Bludovice 

proti Orionu, uprostřed 

parkoviště pozůstatek aleje u 

císařské cesty 

100370 Stromořadí 

Alej v ulici E. Krásnohorské 3 – 

2x jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), 

1x lípa velkolistá (Tilia platyphyllos 

Scop.) 

08.02.1993 vyhlášené 2x 6 m, 7 m 3 3 
97/1, 98/2, k.ú. 

Bludovice 

Pozůstatek aleje u císařské 

cesty 

100372 Stromořadí 

Alej v ulici E. Krásnohorské – 

1x jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.), 

1x jírovec maďal 

(Aesculus hippocastanum L.) 

08.02.1993 vyhlášené 6 m, 9 m 2 2 
107/2, 104, kú. 

Bludovice 

Naproti Orionu, pozůstatek 

aleje u císařské cesty 

100379 
Jednotlivý 

strom 

Dub u skleníků - dub letní 

(Quercus robur L.) 
01.06.1990 vyhlášené 

svislý průměr 

koruny stromu 
1 1 

2554, k.ú. Prostřední 

Suchá 
Západně od skleníků a jižně 

od rybníků 

100380 
Jednotlivý 

strom 

Albrechtický dub - dub letní 

(Quercus robur L.) 
01.06.1990 vyhlášené 

svislý průměr 

koruny stromu 
1 1 

1169/6, k.ú. 

Albrechtice u 

Č.Těšína 

v Albrechticích 

100381 
Jednotlivý 

strom 

Lípa v Těrlicku – lípa velkolistá 

(Tilia platyphyllos Scop.) 
01.06.1990 vyhlášené 

svislý průměr 

koruny stromu 
1 1 

745/1, k.ú. Horní 

Těrlicko - dle 

vyhlášky,  dnes  již 

p.č. 3323 

v poli nad cestou v lokalitě U 

Farských lipek 

100396 
Skupina 

stromů 

Duby letní v Albrechticích - 4xdub letní 

(Quercus robur L.) 
01.06.1990 vyhlášené 

svislý průměr 

koruny stromu 
4 4 

2283, 2286/1, k.ú. 

Albrechtice u 

Č.Těšína 

v osadě Pardubice u domu čp. 

34; obvod kmenů: 550 cm, 

440 cm, 410 cm, 365 cm 

105809 
Jednotlivý 

strom 

Smelíkův dub – 

dub letní 

(Quercus robur L. ) 

28.01.2012 vyhlášené 
kruh o poloměru 

13 m 
1 1 

1102/3, k.ú. 

Albrechtice u 

Č. Těšína 

Na travnaté ploše nedaleko 

čp. 43 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

Pozn.:  Ochranná pásma jednotlivých stromů jsou popsána v textové části, v grafické části nejsou vyznačena. 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +  - 

Poznámka:  

Ochranná pásma jednotlivých stromů jsou popsána v textové části, v grafické části nejsou vyznačena. 

 

 

33. BIOSFÉRICKÉ REZERVACE UNESCO, GEOPARKY UNESCO, NÁRODNÍ 

GEOPARKY 

 

Definice: Biosférické rezervace UNESCO: Reprezentativní území světa, která kromě 

cenných přirozených ekosystémů poskytují příklady harmonických vztahů 

mezi přírodním prostředím a místními obyvateli.  

Geoparky UNESCO: Území s jednou nebo více lokalitami tzv. geologického 

dědictví.  

 

Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

P. předpis: Biosférické rezervace UNESCO: Mezinárodní program „Člověk a biosféra“ 

(MAB UNESCO) 

Geoparky UNESCO: Evropská síť geoparků UNESCO dle závěrů konference  

v Mollinos (2000) 

 

Zdroj: Biosférické rezervace UNESCO (Program UNESCO „Člověk a biosféra“): 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-

sciences/man-and-biosphere-programme  

Geoparky na území ČR: http://www.geology.cz/narodnigeoparky  

 Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP http://uap.nature.cz  

Limit území: - 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

V ORP Havířov 

 nenáleží do biosferické rezervace UNESCO,  

 nenáleží do geoparku UNESCO,  

 nenáleží do národního geoparku. 

 

34. NATURA 2000 – EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY 

 

Definice: Evropsky významné lokality tvoří spolu s ptačími oblastmi v České republice 

soustavu Natura 2000, jejímž cílem je umožnit zachovat typy evropských 

stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu 

rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento 

stav obnovit. 

Evropsky významné lokality jsou vyhlašovány nařízením vlády o stanovení 

národního seznamu podle § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. 

 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme
http://www.geology.cz/narodnigeoparky
http://uap.nature.cz/
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Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 
 

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 3, § 45a, b, c, d, g, h, i. 
 

Zdroj: Natura 2000 – AOPK ČR www.natura2000.cz  

Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/   

Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP http://uap.nature.cz  

Limit území: 5.3.101 
 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

Seznam EVL – NATURA 2000 na území ORP Havířov: 

Obec Kat. území kód NATURA Název PP 
Datum 

vyhlášení 

Rozloha lokality 

(ha) 

Albrechtice nevyskytuje se 

Havířov Havířov-město CZ0813455 Mokřad u Rondelu 22. 12. 2004 14, 5583 

Horní 

Bludovice 
nevyskytuje se 

Horní Suchá nevyskytuje se 

Těrlicko nevyskytuje se 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

  
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +  - 

Poznámka:  

http://www.natura2000.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://uap.nature.cz/
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35. NATURA 2000 – PTAČÍ OBLASTI 

 

Definice: Ptačí oblasti tvoří spolu s evropsky významnými lokalitami v České republice 

soustavu Natura 2000, jejímž cílem je umožnit zachovat typy evropských 

stanovišť a stanoviště evropsky významných druhů v jejich přirozeném areálu 

rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento 

stav obnovit. 

 

Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 3, § 45e, f, g, h, i. 

 

Zdroj: Natura 2000 – AOPK ČR www.natura2000.cz  

Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/   

Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP http://uap.nature.cz  

Limit území: 5.3.102 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

V ORP Havířov není vymezena ptačí oblast. 

 
 

35a. SMLUVNĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

 

Definice: Pro evropsky významné lokality lze namísto vyhlášení národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky 

nebo památného stromu, včetně jejich ochranných pásem, prohlásit území za 

chráněné nebo strom za památný, pokud již nejsou zvláště chráněny podle 

zákona  

č. 114/1992 Sb., na základě písemné smlouvy uzavřené mezi vlastníkem 

dotčeného pozemku a příslušným orgánem ochrany přírody. Smluvně lze dále 

chránit i stromy nebo jiná území se soustředěnými přírodními hodnotami, kde 

jsou zastoupeny významné či jedinečné ekosystémy v rámci příslušné 

biogeografické oblasti nebo stanoviště vzácných či ohrožených druhů 

živočichů a rostlin, pokud již nejsou zvláště chráněny podle tohoto zákona. 

 

Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 39. 

 

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/   

Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP http://uap.nature.cz  

Limit území: 5.1.107 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

Ve SO ORP Havířov se nenachází smluvně chráněná území. 
 

http://www.natura2000.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://uap.nature.cz/
http://drusop.nature.cz/
http://uap.nature.cz/
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36. LOKALITY VÝSKYTU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A 

ŽIVOČICHŮ S NÁRODNÍM VÝZNAMEM 

 

Definice: Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či 

kulturně velmi významné, lze vyhlásit za zvláště chráněné.  

Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich 

stanovišť a bezprostředního okolí. Bezprostředním okolím rostliny se rozumí 

takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a do něhož 

nelze zasahovat, aniž by rostlina na tento zásah nereagovala.  

Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť. 

 

Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří a krajské 

středisko Ostrava (říjen/2014, aktuálnost potvrzena únor/2016) 

 

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 48, § 50, § 54, § 56, § 57. 

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

§ 14, § 15, § 16 a Příloha č. 2 a 3. 

 

Zdroj: Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP http://uap.nature.cz  

Limit území: - 

 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

V katastrálním území Dolní Suchá je nově pozorován výskyt Vážky široké (Leucorrhinia 

caudalis). U nás mimořádně vzácný druh, několik desetiletí nezvěstný. Obývá čisté 

mezotrofní vody, často lesní rybníky nebo mrtvá ramena větších řek, miluje vodní rostliny 

jako stulík nebo leknín. Vyskytuje se především na místech, která ještě nejsou působením 

člověka tolik ovlivněná. Typická doba výskytu od května do července. 

 

  
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

http://uap.nature.cz/
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří a krajské středisko 

Ostrava (říjen/2014, aktuálnost potvrzena únor/2016) 

Na správním území ORP Havířov, konkrétně na území statutárního města Havířova v k.ú. 

Dolní Suchá, je evidován výskyt populace užovky podplamaté (Natrix tessellata). 

S ohledem na národní i evropský význam této populace je potřeba této lokalitě z pohledu 

ochrany a druhu věnovat zvýšenou pozornost. 

 

   
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Poodří, (říjen/2014, aktuálnost potvrzena 2/2016) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +  - 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 

Dotčené 

k.ú. 
Stav 2016 Stav 2020 

EZ 17 

Výskyt populace užovky 

podplamaté v rozvojové 

lokalitě  

Lokalita výskytu zvláště 

chráněného živočicha 

částečně zasahuje do 

vymezené plochy přestavby 

DS-P4 

Havířov 
Dolní 

Suchá 
trvá trvá 

EZ23 
Výskyt Vážky široké 

v koridoru územní rezervy 

Lokalita výskytu zvláště 

chráněného živočicha 

zasahuje do vymezené 

plochy územní rezervy 

komunikace R48 

Havířov 
Dolní 

Suchá 
- 

nový 

problém 

 

 

36a. MOKŘADY DLE RAMSARSKÉ ÚMLUVY 

 

Definice: Tato úmluva, která byla sjednána dne 2. února 1971 v íránském městě Ramsar  

a k níž ČR přistoupila v roce 1990, chrání především biotopy vodního ptactva. 

Mokřady se v této úmluvě rozumí území s močály, slatinami, rašeliništi  

a vodami přirozenými nebo umělými, trvalými nebo dočasnými, stojatými  

i tekoucími, sladkými, brakickými nebo slanými, včetně území s mořskou 

vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje 6 metrů. Vodním ptactvem se  

v této Úmluvě rozumí ptactvo ekologicky vázané na mokřady. 
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Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

P. předpis: Sdělení MZVč. 396/1990 Sb., o sjednání Úmluvy o mokřadech majících 

mezinárodní význam zejména jako biotopy vodního ptactva 

 

Zdroj: Mokřady ČR – AOPK ČR http://mokrady.ochranaprirody.cz/    

Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP http://uap.nature.cz  

Limit území: - 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

Ve SO ORP Havířov nebyl vyhlášen mokřad dle Ramsarské úmluvy. 

 

36b. BIOTOP VYBRANÝCH ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ VELKÝCH 

SAVCŮ 

 

Definice: Vymezení biotopu zvláště chráněných druhů velkých savců, mezi něž se řadí 

rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk obecný a los evropský. Jedinci těchto druhů 

mají specifické nároky na svůj biotop, obývají totiž velmi rozsáhlá území  

a k jejich biologii patří pohyb krajinou na velké vzdálenost. 
 

Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (říjen/2012, potvrzeno 

únor/2016)  

Magistrát města Havířova, Odbor životního prostředí (únor/2016) 
 

P. předpis: Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, § 3 odst. 1, § 5, § 48, § 50.  

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 14, § 16 a Příloha č. 3.    

 

Zdroj: Výdej údajů o území pro účely pořizování ÚAP http://uap.nature.cz  

Limit území: - 
 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

Ve SO ORP Havířov není vymezen biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých 

savců. 
 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (říjen/2012, potvrzeno únor/2016)  

Dle Metodiky MMR se sice jedná o migrační koridory velkých savců, ale vymezené koridory 

zvěře není možné napasovat dle DM 4.0 do jiného jevu. 

Pro zapracování do ÚAP byly Magistrátem města Havířova vymezeny plochy: 

- kde je nutné zachovat migrační koridory zvěře, které propojují dosud nezastavěné či jen 

málo zastavěné krajinné útvary. 

- kde je vhodné vytvořit nové migrační koridory propojující větší lesní celky v území silně 

zastavěném nebo s rozvíjející se zástavbou. 

Tento problém k řešení je označen EZ5. 

http://mokrady.ochranaprirody.cz/
http://uap.nature.cz/
http://uap.nature.cz/
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Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (únor/2016) 

 

Magistrát města Havířova, Odbor životního prostředí (únor/2016) 

Dle Metodiky MMR se sice jedná o migrační koridory velkých savců, ale zjištěné koridory 

zvěře mysliveckými sdruženími není možné napasovat dle DM 4.0 do jiného jevu. 

Migrační koridor je úsek krajiny, který není zastavěný a zpravidla souvisle propojuje dva 

nebo více větších lesních komplexů. Umožňuje volný pohyb a migraci zvířat, která je pro ně 

základní životní potřebou. Většinou jde o území zalesněné nebo porostlé rozptýlenými 

stromy. Funkci migračního koridoru však také plní i neoplocená louka nebo pole. 

O spolupráci při vymezování migračních koridorů zvěře ve správním území ORP Havířov 

byly požádány tyto myslivecké spolky:  

- honební společenstvo Albrechtice; 

- myslivecké sdružení Havířov; 

- myslivecké sdružení Bukovina, Horní Bludovice; 

- myslivecké sdružení Borky Těrlicko; 

- myslivecké sdružení Šenov o.s. 

 

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

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  -  + 

Poznámka: 

Záměry v území: 

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z133 

Migrační koridory vymezeny 

plochy, kde je vhodné vytvořit 

nové migrační koridory 

propojující větší lesní celky 

v území silně zastavěném nebo 

s rozvíjející se zástavbou) 

Havířov 
Bludovice, Dolní 

Datyně 
Místní trvá trvá 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 

Dotčené 

k.ú. 
Stav 2016 Stav 2020 

EZ 5 
Zajištění průchodu 

zastavěným územím (zvěř) 

Obnovení migračních 

koridorů zvěře ve stávající 

zástavbě a v nově 

navrhovaných 

zastavitelných plochách 

Havířov 

Dolní 

Datyně, 

Bludovice 

trvá trvá 

 
 

37a. LESY, JEJICH KATEGORIE A VZDÁLENOST 50 M OD OKRAJE LESA 
 

Definice: Lesy se člení podle převažujících funkcí do tří kategorií, a to na lesy ochranné, 

lesy zvláštního určení a lesy hospodářské. 
 

Poskytovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství (listopad/2018) 

Obce prostřednictvím pořizovatele (Úřad územního plánování) 

   Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č. 3 (březen/2015) 
 

P. předpis: Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, § 6 až § 9, § 13, § 14, §23, 48, 48a, 49. 

Zdroj: - 

Limit území: 5.4.102, 5.4.104 
 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(listopad/2018) 

Lesy ochranné – jedná se o lesy podle § 7 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně 

některých zákonů (lesní zákon). Na území ORP Havířov je cca 0,68 ha lesů zařazených do 

kategorie lesů ochranných. 

Do kategorie lesů ochranných se zařazují:  

a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, 

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

b) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy 

na exponovaných hřebenech,  

c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. 
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Na území ORP Havířov se vyskytují následující typy lesů ochranných: 

ORP 

Havířov 

Kód Subkategorie 

21a Lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích 

 

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

ORP Havířov 

Obec Les ochranný (ha) 

Albrechtice 0,0 

Havířov 0,0 

Horní Bludovice 0,0 

Horní Suchá 0,68 

Těrlicko 0,0 

ORP Havířov 0,68 

 

Lesy ochranné definované na základě rozhodnutí na území ORP Havířov: 

ORP 

Havířov 

Kód Subkategorie Rozhodnutí KÚ MSK Platnost do 

21a 
Lesy na mimořádně nepříznivých 

stanovištích 
ŽPZ/55527/2007/Hen ze 

dne 10.01.2008 
31.12.2017 

 

 

      
Zdroj: KÚ MSK, OŽPaZ (listopad/2018) 

 

Lesy zvláštního určení – jedná se o lesy podle § 8 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně 

některých zákonů (lesní zákon). Na území ORP Havířov je cca 440,9 ha lesů zařazených do 

kategorie lesů zvláštního určení. 

 

Do kategorie lesů zvláštního určení lze zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na zlepšení  

a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí 

lesa je nadřazen funkcím produkčním. Jde o lesy:  

a) v prvních zónách chráněných krajinných oblastí a lesy v přírodních rezervacích  

a přírodních památkách,  

b) lázeňské, 

c) příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí, 

d) sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce,  

e) se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo 

krajinotvornou, 
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f) potřebné pro zachování biologické různorodosti, 

g) v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích, 

h) v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný způsob hospodaření. 
 

Na území ORP Havířov se vyskytují následující typy lesů zvláštního určení: 

ORP 

Havířov 

Kód Subkategorie 

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

32c Příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační 

32e 

Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo 

krajinotvornou 

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

 

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

ORP Havířov 

Obec Les zvláštního určení (ha) 

Albrechtice 40,2 

Havířov 254,9 

Horní Bludovice 0,0 

Horní Suchá 110,4 

Těrlicko 35,4 

ORP Havířov 440,9 

 

Lesy zvláštního určení definované na základě rozhodnutí na území ORP Havířov: 
Kód Subkategorie Rozhodnutí KÚ MSK Platnost do 

32a 
Lesy v 1. zónách CHKO, lesy v přírodních rezervacích a 

přírodních památkách 
ŽPZ/13683/2007/Maj ze 

dne 26.3.2007 
31.12.2016 

32c Příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační ŽPZ/55527/2007/Hen ze 

dne 10.1.2008 
31.12.2017 

32e 
Lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, 

klimatickou nebo krajinotvornou 
ŽPZ/45029/2009/Hen ze 

dne 12.2.2009 
31.12.2017 

32h 
Lesy v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje odlišný 

způsob hospodaření 
ŽPZ/55527/2007/Hen ze 

dne 10.1.2008 
31.12.2017 

 

 
Zdroj: KÚ MSK, OŽPaZ (listopad/2018) 
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Lesy hospodářské – jedná se o lesy podle § 7 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně 

některých zákonů (lesní zákon). Na území ORP Havířov je cca 1081,3 ha lesů zařazených do 

kategorie lesů hospodářských.  

 

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

zvláštního určení. Jedná se o tzv. „zbytkovou“ kategorii lesů. 

 

Na území ORP Havířov se vyskytují následující typy lesů hospodářských: 

ORP 

Havířov 

Kód Subkategorie 

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

 

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

ORP Havířov 

Obec Hospodářský les (ha) 

Albrechtice 282,1 

Havířov 126,1 

Horní Bludovice 101,0 

Horní Suchá 135,2 

Těrlicko 436,9 

ORP Havířov 1081,3 

 

Lesy hospodářské na území ORP Havířov nejsou definované na základě rozhodnutí. 

 

 
Zdroj: KÚ MSK, OŽPaZ (listopad/2018) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+ +  - 

Poznámka:  
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Vzdálenost 50 m od okraje lesa -Rozhodnutí o umístění stavby a o využití území ve 

vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků lze vydat jen se souhlasem příslušného 

orgánu správy lesů dle § 14, odst. 2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákona o lesích). V případě výstavby 

v tomto území musí být stavby umístěny co nejdále od porostních stěn lesa. Vlastníci 

nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytné 

nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před 

škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich 

částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí 

lesa po projednání s vlastníky lesa v rozsahu stanoveném v rozhodnutí orgánu státní správy 

lesů podle § 22 zákona o lesích. 

V grafické části je znázorněna 50 m vzdálenost od okraje pozemků určených k plnění funkce 

lesa. 

 

 
Zdroj: KÚ MSK, OŽPaZ (listopad/2018) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka:  

 

 

Záměry na změny v území  
 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

Územním plánem Těrlicko jsou v katastrálním území Hradiště pod Babí horou vymezeny 

4 plochy o celkové velikosti 17,89 ha jako plochy záměrů a územní rezervy, nezastavitelné - 

lesní plochy. (ve výkrese záměrů ozn. Z121) 
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Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
-  -  + 

Poznámka:  

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav  

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z121 

Návrh lesa hospodářského 

(Územním plánem Těrlicko 

vymezeny 4 plochy jako 

územní rezervy, 

nezastavitelné - lesní plochy) 

Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
Místní trvá trvá 

 
 

41. BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY A TŘÍDY OCHRANY 

ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
 

Definice: Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód 

související se zemědělskými pozemky. BPEJ je charakterizována klimatickým 

regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí ke světovým stranám, 

skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické 

podmínky hodnoceného pozemku.  

Třídy ochrany se stanovují pomocí BPEJ. Stanovuje se 5 tříd ochrany 

(konkrétní zařazení viz příloha vyhlášky o stanovení tříd ochrany).   
 

Poskytovatel: Státní pozemkový úřad (duben/2016) 
 

P. předpis: Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, § 1, § 4, § 5. 

Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických 

jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci, § 1, § 2, § 3. 

Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění vyhlášky  

č. 150/2013 Sb. 
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Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých 

souvisejících zákonů, § 22. 

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve 

znění pozdějších předpisů. 
 

Zdroj: Katalog BPEJ: https://bpej.vumop.cz/     

Limit území: 4.7.101 
 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 

Státní pozemkový úřad (duben/2016) 

Na území ORP Havířov se vyskytují půdy, které spadají do: 

- klimatického regionu:  6 a 7 

- hlavní půdní jednotky:  20, 22, 24, 27, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 

64, 65, 67, 70, 71, 72, 73 a 77 

Nejcennější půdy (převážně II.třídy) se nacházejí ve všech obcích ORP, celkově lze hodnotit 

zemědělskou půdu v území ORP Havířov jako nadprůměrně produktivní s dobrými 

podmínkami pro zemědělství. Důležité je zachovat především bloky zemědělské půdy o větší 

výměře, a to především před rozšiřující se zástavbou.   
 

Plošné výměry třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov: 

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

Nezemědělské pozemky 1 946,5 22,1 

1 77,8 0,9 

2 3 159,8 35,8 

3 2 065,0 23,4 

4 1 090,0 12,3 

5 476,6 5,4 

Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2016) 
 

Třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov: 

 
Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2016) 

https://bpej.vumop.cz/
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I.třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov: 

 
Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2016) 

 

II.třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov: 

 
Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2016) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+ +  - 

Poznámka:  

Výkres hodnot a limitů – obsahuje pozemky s I. a II. třídou ochrany půdy. 
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42a. PLOCHY VODNÍ A VĚTRNÉ EROZE 

 

Definice: Plochy vodní a větrné eroze jsou oborovým informativním podkladem pro 

územně plánovací činnost. Jedná se o výstupy, vzniklé odbornou činností 

VÚMOP. Jev obsahuje informace o potenciální erozní ohroženosti půd 

vyjádřené dvěma vrstvami, vodní a větrnou erozi. 

 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství 

 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

 

P. předpis: Příkaz č. 15/2012 ministra zemědělství, ze dne 31. 5. 2012, č.j. 70615/2012-

MZE-13311 (úkol monitorování eroze zemědělské půdy).  

 

Zdroj: Geoportál VÚMOP :https://geoportal.vumop.cz/  

https://mapy.vumop.cz/popis/popis_mapovnik.php  

Větrná eroze půd: WMS služba: https://wms.vumop.cz/public/eroze.php  

Monitoring eroze zemědělské půdy: WMS služba: 

https://wms.vumop.cz/public/udalosti.php  

Limit území: - 
 

Pro 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů nebyl zpracován jev A042a – Plochy 

vodní a větrné eroze.  

 

43. INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI 

 

Definice: SPÚ poskytuje data o hlavních odvodňovacích zařízeních a hlavních 

závlahových zařízeních. Stavby a zařízení pro protierozní ochranu, pro 

optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny a drobných vodních toků. 

 

Poskytovatel: Magistrát města Havířova, OŽP (potvrzeno leden/2016) 

PKP Cargo (AWT Rekultivace a.s.) (červenec/2012, potvrzeno červen/2016) 

Statní pozemkový úřad (duben/2014, září/2016) 

 Zemědělská vodohospodářská správa (potvrzeno květen/2012) - (opatřením 

ministerstva zemědělství ČR ke dni 30.6.2012 zrušena) 

 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 56. 

Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobnostech vymezení staveb  

k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu 

péče o ně. 

Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, 

opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl 

dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona  

o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci). 

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových  

a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů 

do informačních systémů veřejné správy. 

Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změna souvisejících 

zákonů, § 4 odst. 2. 

 

https://geoportal.vumop.cz/
https://mapy.vumop.cz/popis/popis_mapovnik.php
https://wms.vumop.cz/public/eroze.php
https://wms.vumop.cz/public/udalosti.php
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Zdroj: Vodohospodářský informační portál: http://voda.gov.cz/portal/cz/   

  Stránky MZe: eAGRI → Voda → Aplikace → Meliorace   

Limit území: 3.8.101, 3.8.102 

Obecný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

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

Pro zapracování do ÚAP byly doplněny záměry, kde je nutná revitalizace a obnova starých 

mlýnských náhonů a odstavených ramen vodotečí (odstaveného ramene Sušanky, 

odstaveného ramene Mezidolního potoka a starého mlýnského náhonu). (označení Z49) 

 

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

 

PKP Cargo (AWT Rekultivace a.s.) (červenec/2012, potvrzeno červen/2016) 

 

- Rekultivace odkalovací nádrže Carbol 1 (záměr Z65) 

Katastrální území: Dolní Suchá 

Pozemky parc.č.: 819, 820/1, 822, 823, 824, 826/1, 827/1, 876, 878/2, 878/3, 878/4, 885, 

886, 889/2, 917/2, 959, 988/1, 1032/3, 1302/2, 1032/1, 2748, 2749. 

Jedná se o odkalovací nádrž, která je součástí komplexu sedimentačních nádrží Dolu 

Darkov. Ty již neplní svou původní funkci. V rámci technické části rekultivace budou na 

této lokalitě ukládány vhodné výplňové materiály (např.demoliční suť, popílek, atd.). 

Celé území se následně upraví na plochu, která bude v souladu s územním plánem města 

Havířova resp. dotčenými orgány státní správy a samosprávy. 

Záměr je z části realizován, ale není dokončen. 

 

– Úprava území zemníku Kašpárkovice (záměr Z66) 

Katastrální území: Dolní Suchá 

Pozemky parc.č.: 770, 789, 772, 661/3, 660/1, 693, 722/1, 698, 764. 

Jedná se o bývalý zemník, který již neplní svou původní funkci. Lokalita bude upravena 

dle požadavku majitele pozemků na plochu, kterou bude možno dále využít v souladu 

s územním plánem (průmyslové využití). V rámci technické části rekultivace budou na 

této lokalitě ukládány vhodné výplňové materiály (např. demoliční suť, popílek, atp.). 

http://voda.gov.cz/portal/cz/
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Celé území se následně upraví do podoby zpevněné plochy, která umožní další její 

využití. 

 

 
Zdroj: PKP Cargo (AWT Rekultivace) (červenec/2012, potvrzeno červen/2016) 

 

Statní pozemkový úřad (duben/2014, září/2016) 

Z opatření vedoucích ke zlepšení půd úrodnosti se v území řešeném ORP Havířov vyskytují: 

- hlavní odvodňovací zařízení  - hlavníky odvodnění, výústní drenáže 

- podrobné odvodňovací zařízení – hlavníky odvodnění, výústní drenáže 

- plošné odvodňovací zařízení - meliorační systémy (odvodnění). 

V území řešeném ORP jsou zakresleny odvodněné (meliorované) plochy, které byly 

realizovány v ORP Havířov v letech 1932-1990. 

 

 
Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2014) 

 

V roce 1981 bylo v k.ú. Hradiště pod Babí horou zrealizováno hlavní odvodňovací zařízení 

komunikace II/474 – zatrubněné, které je zaústěno do Stonávky. Tímto potrubím jsou 
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dotčeny pozemky parc.č. 1715, 1705, 1687/4, 1687/1, 1686, 1685/1, 1683, 1606/1, 1598/1, 

1597/2, k.ú. Hradiště pod Babí horou a pozemky parc.č. 1968/1, 1968/2 a 1969/1, k.ú. Horní 

Těrlicko. 

 

 
Zdroj: Státní pozemkový úřad (září/2016) 

 

 

Poznámka pořizovatele ÚAP: 

Data plošných meliorací jsou volně dostupná ke stažení ve vektorovém formátu shapefile 

(shp) na portálu eAGRI – Ministerstva zemědělství ČR a byla převzata v lednu 2017.  Jedná 

se o neaktualizovaná historická data pořízená Zemědělskou vodohospodářskou správou 

(ZVHS) digitalizací analogových map. Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje evidence 

meliorací a jejich změn v terénu, tak geometrický i atributový rozsah dat není kompletní. 

Podmínkou pro další prezentaci či jiné použití těchto dat je vždy uvedení informace o zdroji 

(Zemědělská vodohospodářská správa/Ministerstvo zemědělství). 

Tyto datové vrstvy byly použity pro ověření rozsahu poskytnutých dat tohoto sledovaného jevu 

v předešlých obdobích od Státního pozemkového úřadu a Zěmědělské vodohospodářské 

správy.  

Vzhledem k tomu, že Státní pozemkový úřad data o dalších podrobných hlavnících 

odvodňovacích zařízení a výustích drenáží neposkytl, rozhodl se pořizovatel ÚAP použít pro 

doplnění údajů tohoto sledovaného jevu data, která byla předána Zemědělskou 

vodohospodářskou správou (opatřením Ministerstva zemědělství ČR byla toto instituce ke dni 

30.6.2012 zrušena). Platnost těchto dat byla naposledy potvrzena v květnu 2012 – (problém 

k řešení ozn. OZ 3). 
Hlavníky odvodňovacích zařízení a výústní drenáže meliorací byly zrealizovány v letech 

1981-85 a nachází se v k.ú. Hradiště pod Babí horou, Horní Těrlicko, Dolní Datyně a Horní 

Bludovice. Platnost těchto dat byla Zemědělskou vodohospodářskou správou naposledy 

potvrzena v květnu 2012. 
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Zdroj: Zemědělská vodohospodářská správa (potvrzeno květen/2012) 

 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN 

V ÚZEMÍ 

-  + + 
Poznámka:   

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z65 Rekultivace Carbol Havířov Dolní Suchá Místní 

trvá – 

částečně v 

realizaci 

trvá – 

částečně v 

realizaci 

Z66 Rekultivace Kašparkovice Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá 

Z49 

Revitalizace a obnova 

vodních toků odstaveného 

ramene Sušanky, 

odstaveného ramene 

Mezidolního potoka a 

starého mlýnského náhonu 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
Místní trvá trvá 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 

Dotčené 

k.ú. 
Stav 2016 Stav 2020 

OZ 3 
Meliorační systémy - 

velkoplošné odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, jako 

nástupnická organizace po 

ZVHS, neposkytla údaje v 

takovém rozsahu jako 

ZVHS. Proto bylo nutné 

část dat od ZVHS z roku 

2008 použít pro aktualizaci 

2020. 

celé ORP 

Havířov 

k.ú. ORP 

Havířov 

nový 

problém 

 

trvá 
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43a. PLOCHY VHODNÉ K ZALESNĚNÍ, PLOCHY VHODNÉ K ZATRAVNĚNÍ 
 

Definice: Plochy vhodné k zatravnění a plochy vhodné k zalesnění jsou oborovým 

informativním podkladem pro územně plánovací činnost. Při definování půd 

vhodných ke změně kultury musí být uvažovány i mimoprodukční funkce, 

protože cílem změny kultury není jen přechod na kulturu jinou, ale zároveň 

zajištění obnovy a údržby krajiny; udržování a zlepšování vodního režimu 

území; ochrana proti erozi, sesuvům a jiným degradačním činitelům; využití  

a asanace antropogenně narušených půd; možná údržba ploch bez významného 

hospodářského využití. 
 

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství 
 

P. předpis: Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci 

opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících 

nařízení vlády, § 8. 

Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy 

podle uživatelských vztahů, § 1 písm. t), u) 

Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-

klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách 

provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů  
 

Zdroj:  Veřejný registr půdy – LPIS: 

http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/  

Stránky MZe: eAGRI → Portál farmáře → Registr půdy – LPIS  

Limit území: - 
 

Pro 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů nebyl zpracován jev A043a – Plochy 

vhodné k zalesnění, plochy vhodné k zatravění.  

 

44. VODNÍ ZDROJE PRO ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU A JEJICH 

OCHRANNÁ PÁSMA 
 

Definice: Zdroje povrchové nebo podzemní vody, které jsou využívány nebo u kterých 

se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody. K ochraně vydatnosti, 

jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod 

využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným 

odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené 

kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma 

opatřením obecné povahy. 
 

Poskytovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava (březen/2016) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství (potvrzeno březen/2016) 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (únor/2014, potvrzeno 

červen/2016) 

Ministerstvo zemědělství ČR, odbor státní správy ve vodním hospodářství  

a správy vod (květen/2016) 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany vod (březen/2016) 
 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 19 až 22 a § 30 (ochranná pásma). 

http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/
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Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží  

a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. 

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových  

a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů 

do informačních systémů veřejné správy. 

Zdroj:  Vodohospodářský informační portál: http://voda.gov.cz/portal/cz/  

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/zdroje-pitne-vody.html  

Informační systém veřejné správy – voda: 

https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02  Národní geoportálINSPIRE: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery 

 

Limit území: 4.1.107, 4.1.108, 4.1.111, 4.1.113, 4.1.116, 2.2.102 
 

Obecný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 
 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava (březen/2016) – není 

poskytovatelem 

ČHMÚ uviduje na území ORP Havířov pramen podzemní vody.  

ID Typ vodního zdroje K.území Parcela Lokalizace 

1838 Pramen podzemní vody Horní Bludovice 262  xxxxxx 

 

 
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (březen/2016) 

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (únor/2014, potvrzeno 

červen/2016) 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad – sdělil, že v období 

do 6/2016 nebylo stanoveno ani zrušeno ochranné pásmo vodního zdroje a že na území ORP 

Havířov se nenacházejí vodní díla sloužící k odběru povrchových a podzemních vod pro pitné 

účely s průměrným odběrem více než 10 000m
3
 vody za rok (potvrzeno červen/2016). 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(potvrzeno březen/2016) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – sdělil, že 

data týkající se ochranných pásem vodních zdrojů v daném území ORP Havířov nemá 

(potvrzeno březen/2016). 

http://voda.gov.cz/portal/cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/zdroje-pitne-vody.html
https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02
https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery
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Ministerstvo zemědělství ČR, odbor státní správy ve vodním hospodářství  

a správy vod (květen/2016) 

Dopisem v květnu 2016 sdělilo, že požadované údaje týkající se zdrojů povrchových  

a podzemních vod včetně ochranného pásma jsou dostupná na informačním systému veřejné 

správy VODA – www.voda.gov.cz. Bylo doporučeno pro účely aktualizace ÚAP použít data 

zveřejněná v této evidenci. Dle uvedeného informačního portálu se na území ORP Havířov 

vodní zdroj pro zásobování pitnou vodou nevyskytuje. 
 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany vod (březen/2016) 

Dopisem v březnu 2016 sdělilo, že požadované údaje týkající se zdrojů povrchových  

a podzemních vod včetně ochranného pásma jsou veřejně dostupná přes vodohospodářský 

informační portál ISVS-VODA na Geoportálu. Dle uvedeného informačního portálu se na 

území ORP Havířov vodní zdroj pro zásobování pitnou vodou nevyskytuje. 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- -  - 

Poznámka:  

 

45. CHRÁNĚNÉ OBLASTI PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD 

 

Definice: Chráněné oblasti přirozené akumulace vod jsou oblasti, které pro své přírodní 

podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. Jsou vyhlašovány 

nařízením vlády. 
 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 22 a § 28. 

Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace 

vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava  

a Žďárské vrchy. 

Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace 

vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy  

a Žamberk – Králíky. 

Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace 

vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, 

Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy. 

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových  

a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů 

do informačních systémů veřejné správy.  
 

Zdroj:  Národní geoportál INSPIRE: https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery  

Informační systém veřejné správy – voda: 

https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02 
 

Limit území: 4.1.114 

Na území SO ORP Havířov není vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod 

(CHOPAV). 

 

http://www.voda.gov.cz/
https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery
https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02
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46. ZRANITELNÉ OBLASTI POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 
 

Definice: Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují:  

a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako 

zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l 

nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo  

b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze 

zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti 

vody. 

Zranitelné oblasti stanovuje vláda nařízením a zároveň v nich akčním 

programem upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 

střídání plodin a provádění protierozních opatření. 
 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 22 a § 33. 

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 

programu, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových  

a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů 

do informačních systémů veřejné správy.  
 

Zdroj:  Národní geoportál INSPIRE: https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery  

Informační systém veřejné správy – voda: 

https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02 
 

Limit území: 4.1.113 
 

Území SO ORP Havířov ani jeho části nejsou zařazeny dle Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. 

mezi zranitelné oblasti.  
 

46a. POVRCHOVÉ VODY VYUŽIVANÉ KE KOUPÁNÍ 
 

Definice: Jedná se o přírodní koupaliště provozované na povrchových vodách a další 

povrchové vody, kde lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob. 

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí  

a Ministerstvem zemědělství sestavuje každoročně seznam sledovaných míst. 
 

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo životního prostředí ČR 
 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, § 22 odst. 4, § 34. 

Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke 

koupání, § 2 odst. 1 písm. f) 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 6g 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke 

koupání a o zrušení směrnice č. 76/160/EHS  

Zdroj:  Informační systém veřejné správy – voda: 

https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02   

  Aktuální kvalita koupacích vod v ČR: 

http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/aktualni-kvalita-vody_1073_5.html  

Limit území: - 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery
https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02
https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/aktualni-kvalita-vody_1073_5.html
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Pro 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů nebyl zpracován jev A046a – 

Povrchové vody využívané ke koupání.  

 

47. VODNÍ ÚTVARY POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, VODNÍ 

NÁDRŽE A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice: Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrchových nebo 

podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich 

výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. 

 Vodní nádrž je vodní útvar vzniklý akumulací vody v přírodní prohlubni nebo 

uměle vytvořeném prostoru na zemském povrchu, ve kterém se zadržuje nebo 

zpomaluje odtok vody z povodí nebo prostor vytvořený vzdouvací stavbou na 

vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu 

nebo ohrázováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku. 

 

Poskytovatel: Asental Land s.r.o. (potvrzeno červenec/2020) 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany vod (březen/2016) 

Obec Horní Suchá (potvrzeno únor/2016) 

OKD, a.s. (potvrzeno květen/2017) 

Statutární město Havířov, Odbor komunálních služeb (poskytnuto 

březen/2016) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 21, § 22 a § 47, odst. 1, § 55 odst. 1 písm. 

a) 

Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží  

a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. 

Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů 

podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech 

programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. 

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových  

a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů 

do informačních systémů veřejné správy. 

Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod.  

 

Zdroj:  Národní geoportál INSPIRE: https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery  

Stránky MZe: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/  

Vodohospodářský informační portál: http://voda.gov.cz/portal/cz/  

Informační systém veřejné správy – voda: 

https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02   

 

Limit území: 4.1.107, 3.8.101 

 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 

 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/
http://voda.gov.cz/portal/cz/
https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02
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Asental Land s.r.o. (potvrzeno červenec/2020) 

Na území obce Horní Suchá se nachází Jezero Nebesák (o výměře 8,7 ha, s hloubkou 1-9 m), 

které dříve sloužilo především jak ozdroj užitkové vody pro dnes již uzavřený důl František. 

Od roku 2011 je na jezeře provozován Sportovní rybolov. 

Na území města Havířova, v katastru Dolní Suchá se nachází Nádrž Bartošůvka (o výměře 4,5 

ha), která je pozůstatkem umělé nádrže na průmyslovou vodu (uzavřený Důl Dukla). 

 
Zdroj: Asental Land s.r.o. (potvrzeno červenec/2020) 

 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor ochrany vod (březen/2016) 

Pro tento sledovaný jev byla na podnět Ministerstva životního prostředí ČR, odboru 

ochrany vod (březen/2016), data o vodních útvarech podzemních vod převzata  

z vodohospodářského informačního portálu Výzkumného ústavu vodohospodářského 

T.G.Masaryka, veřejné výzkumné instituce. Data byla publikována s aktuálností srpen 2016. 

 

 
Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce (srpen/2016) 

Dotčené útvary podzemních vod a jejich přírodní charakteristiky v ORP Havířov 
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ID útvaru 

Podzem. 

vod 

Název útvaru 

podzemních vod 

Typ 

zvodnění 
Geologický typ Litologie 

Typ 

hladiny 

Typ 

propustnosti 

22610 
Ostravská pánev – 

ostravská část 

lokální 

 

 

neogén, svrchní 

karbon 

 

jíly, písky, 

jílovce, 

prachovce 

 

napjatá 

 

 

průlinová, 

průlinovo- 

puklinová 
22620 

Ostravská pánev – 

karvinská část 

32110 
Flyš v povodí 

Olše  

křída, paleogén 

jílovce, 

pískovce  

a slepence 

volná 

 

průlinovo-

puklinová 32121 
Flyš v povodí 

Ostravice 

32122 

Flyš v povodí 

Ostravice – Říčky 

po ústí do toku 

Lučina 

paleozoikum, 

proterozoikum, 

krystalinikum 

jílovce, 

prachovce, 

pískovce 

 

puklinová 

Zdroj: Povodí Odry s.p. - Plán dílčího povodí Horní Odry 

 

Obec Horní Suchá (potvrzeno únor/2016) 

Obec poskytla informace o zaměření nově vybudovaných objektů v areálu průmyslové zóny 

František v k.ú. Horní Suchá. Součástí této datové sady bylo i geodetické zaměření nově 

vybudované retenční nádrže. 

 

 
Zdroj: Obec Horní Suchá (potvrzeno únor/2016) 

 

OKD, a.s. (potvrzeno květen/2017) 

V k.ú. Dolní Těrlicko se nachází Kostelecké vyrovnávací nádrže o objemu 2 x 55 000 m
3
. 

Voda je čerpána výtlakem do nádrží přímo z vodního díla Těrlicko prostřednictvím čerpací 

stanice pod hrází (v majetku OKD, a.s.). Z vyrovnávacích nádrží je voda gravitačně vedena 

tak zvaným Těrlickým přivaděčem na Důl Darkov, Důl Karviná, lokalita Lazy a Důl ČSM. 

Tato voda je dodávána i průmyslovým objektům mimo OKD, a.s. Voda není upravovaná  

a dodává se jako voda povrchová, surová. 
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Zdroj: OKD, a.s. (potvrzeno květen/2017) 

 

Povodí Odry, s. p. (prosinec/2019) 

Na území obce Těrlicko je vybudovaná (v letech 1955-1964) údolní nádrž za účelem 

zásobování dolů a Třineckých železáren provozní vodou. Vodní dílo Těrlicko s plochou 

nádrže 331,0 ha (zatopená plocha 267,6 ha) a objemem nádrže 27,39 mil m
3
 je 4. největší 

v MSK. 

 
Zdroj: Povodí Odry, s. p. (prosinec/2019) 

 

Statutární město Havířov, Odbor komunálních služeb (poskytnuto březen/2016) 

Odborem komunálních služeb bylo poskytnuto zaměření Bezejmenného potoku tekoucí na 

rozhraní katastrálních území Dolní Suchá a Šumbark, vlévající se do významného vodního 

toku Sušanka. 
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Zdroj: Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (březen/2016) 

 

Územní plán Horní Suchá (červen/2016): 

V rámci projednání ÚAP 2016 obec upozornila na nesoulad skutečné hranice vodní plochy 

Nebesáku se zmapovanou verzí v územním plánu Horní Suchá (problém k řešení ozn. OZ2). 

Pro aktualizaci 2020 je tento problém vyřešeno úpravou hranice ve změně č. 1 územního 

plánu Horní Suchá. 
 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +  - 

Poznámka:  

Problémy k řešení: 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 

Dotčené 

k.ú. 

Stav  

2016 

Stav  

2020 

OZ2 
Vada v územně plánovací 

dokumentaci 

Hranice vodní plochy 

Nebesák není v ÚPD shodná 

s realitou 

Horní Suchá 
Horní 

Suchá 
nový vyřešeno 

 

 

48a. ÚZEMÍ CHRÁNĚNÁ PRO AKUMULACI POVRCHOVÝCH VOD 

 

Definice: Plochy morfologicky, geologicky a hydrologicky vhodné pro akumulaci 

povrchových vod pro snížení nepříznivých účinků povodní a sucha lze k jejich 

územní ochraně před jinými aktivitami vymezit v Politice územního rozvoje  

a v územně plánovací dokumentaci jako území chráněná pro akumulaci 

povrchových vod. 

Jednotlivé oblasti jsou uvedeny v Generelu území chráněných pro akumulaci 

povrchových vod (označovaném jako Generel LAPV), který připravuje 

Ministerstvo zemědělství po dohodě s Ministerstvem životního prostředí. 

Účelem územní ochrany lokalit zahrnutých v Generelu je, aby tyto lokality 

mohly být v dlouhodobém časovém horizontu využity v případě potřeby pro 

výstavbu vodních nádrží. Ty by sloužily jako jedno z adaptačních opatření  

v souvislosti se změnou klimatu a přistoupilo by se k nim poté, co by došlo  

k vyčerpání jiných možností. Nejedná se tedy o seznam plánovaných nádrží. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Klimatick%C3%A1_zm%C4%9Bna
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Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí 

  Ministerstvo zemědělství 

 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 28a odst. 2 

Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady 

využití těchto území.  

 

Zdroj:  Odkaz na Generel LAPV: 

http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf    

 

Limit území: - 

Na území ORP Havířov nejsou dle Generelu stanovená území chráněná pro akumulaci 

povrchových vod. 

 

49. POVODÍ VODNÍHO TOKU, ROZVODNICE 

 

Definice: Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků 

a případně i jezer do moře v jediném vyústění, ústí nebo deltě vodního tok. 

Poskytovány rozvodnice povodí IV. řádu. 

 

Poskytovatel: Český hydrometeorologický ústav (srpen/2013, ověřena platnost na webovém 

portálu září/2020) 

 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 10, § 21 odst. 2 písm. c) bod 1. 

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových  

a podzemních vod a o způsobu jejich zpracování, ukládání a předávání těchto 

údajů do informačních systémů veřejné správy, § 2 odst. 5  

 

Zdroj:  Odkaz na stažení dat: http://voda.chmi.cz/opv/doc/rozvodnice_s-jtsk.zip  

Stránky MZe: eAGRI → Voda → Aplikace →Centrální evidence vodních toků  

Vodohospodářský informační portál: http://voda.gov.cz/portal/cz/  

Informační systém veřejné správy – voda: 

https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02 

  

Limit území: - 

 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 

Český hydrometeorologický ústav (srpen/2013, ověřena platnost na webovém portálu 

září/2020) 

 

Území SO ORP Havířov patří do základního hydrologického povodí řeky Odry, které je částí 

úmoří Baltského moře. 

 

Povodí a rozvodnice - Poskytovatelem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav, 

jehož data byla předána v srpnu 2013 a následně v září 2020 byla jejich aktuálnost prověřena 

prostřednictvím webovém portálu http://voda.chmi.cz/opv/doc/rozvodnice_s-jtsk.zip. 

http://eagri.cz/public/web/file/133229/Generel_LAPV___vc._protokolu.pdf
http://voda.chmi.cz/opv/doc/rozvodnice_s-jtsk.zip
http://voda.gov.cz/portal/cz/
https://heis.vuv.cz/default.asp?typ=02
http://voda.chmi.cz/opv/doc/rozvodnice_s-jtsk.zip
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Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (září/2020) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  -  - 

Poznámka:  

 
 

50a. ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ VČETNĚ AKTIVNÍCH ZÓN 

 

Definice: Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při 

výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Rozsah je povinen stanovit na 

návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. 

Záplavové území - Návrhová záplavová čára návrhové povodně s periodicitou 

5, 20 a 100 (výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně 

jedenkrát za 5, 20 a 100 let) se odvozuje z nejvyšší hladiny vody v jednotlivých 

profilech vodního toku při návrhové povodni, přičemž její nadmořské výšky 

jsou stanoveny hydraulickým výpočtem. 

Aktivní zóna - Hranice aktivní zóny záplavového území je hranice ohraničující 

území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle 

územních plánů, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku,  

a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. 

 

Poskytovatel: KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství (potvrzeno únor/2016) 

 Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (červen/2016, srpen/2016) 

  Ministerstvo životního prostředí 

  Povodí Odry, s. p. (prosinec/2019) – k ověření 

 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 66 a § 67. 

Legenda IDVU 

Povodí a 

rozvodnice 

vodních útvarů 

  205310000100 Chotěbuzka 

  205200000100 Stonávka  

  204420000100 Venclůvka 

  204310000100 Lučina  

  204430000100 Špluchovský potok 

  204400000100 Sušanka  

  205350100100 Karvinský potok 

 205290000100 Zavadovický potok 

  205350100100 Sušovský potok 



 138 

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových  

a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů 

do informačních systémů veřejné správy, § 28. 

Vyhláška č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu  

a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.  

 

Zdroj:  Povodňový informační systém http://www.povis.cz/html/  

Národní geoportál INSPIRE: https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery  

http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/isapi.dll?MAP=dibavod    

 

Limit území: 3.8.103, 4.1.117, 4.1.118, 4.1.121, 2.1.105, 2.1.121, 2.4.105, 3.8.101, 3.8.102 

 

KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství (potvrzeno únor/2016) 

Na území ORP Havířov jsou stanovena záplavová území pro vodní toky Lučinu, Stonávku, 

Sušanku a Chotěbuzka. Užívání pozemků v záplavovém území je stanoveno zákonem 

č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).  

Aktivní zóna je stanovena jen pro vodní toky Lučinu a Stonávku (odpovídá Q20). Užívání 

pozemků v aktivní zóně záplavového území je stanoveno zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 

a změně některých zákonů (vodní zákon). 

 

Záplavová území včetně aktivních zón  

Typ 

záplav. 

území 

Vodní tok 
Úsek 

(km) 

Délka 

úseku 

(km) 

Zpracoval Stanovil Rozhodnutí Ze dne 

Q
5
 

Lučina 

0,000-

15,900 
15,9 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
MSK 7085/2010 11.02.2010 

15,367-

17,340 
1,973 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
ŽPZ/17277/2010/Ded 19.01.2011 

17,340-

25,211 
7,811 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
ŽPZ/4397/2003 13.06.2003 

Stonávka 

2,727-

12,450 
9,723 AQUATIS 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
MSK 35597/2006 23.02.2006 

16,950-

33,215 
16,265 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
MSK 195654/2006 16.01.2007 

Q
2

0
 

Lučina 

0,000-

15,900 
15,9 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
MSK 7085/2010 11.02.2010 

15,367-

17,340 
1,973 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
ŽPZ/17277/2010/Ded 19.01.2011 

17,340-

25,211 
7,811 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
ŽPZ/4397/2003 13.06.2003 

Stonávka 

2,727-

12,450 
9,723 AQUATIS 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
MSK 35597/2006 23.02.2006 

16,950-

33,215 
16,265 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
MSK 195654/2006 16.01.2007 

Q
1

0
0
 Lučina 

0,000-

15,900 
15,9 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
MSK 7085/2010 11.02.2010 

15,367-

17,340 
1,973 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
ŽPZ/17277/2010/Ded 19.01.2011 

17,340-

25,211 
7,811 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
ŽPZ/4397/2003 13.06.2003 

Sušanka 
0,000-

10,370 
10,37 AQUATIS 

OkÚ 

Karviná 

RŽP/1030/231/2000-

He-V/5 
29.05.2000 

http://www.povis.cz/html/
https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery
http://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/isapi.dll?MAP=dibavod
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Typ 

záplav. 

území 

Vodní tok 
Úsek 

(km) 

Délka 

úseku 

(km) 

Zpracoval Stanovil Rozhodnutí Ze dne 

Stonávka 

2,727-

12,450 
9,723 AQUATIS 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
MSK 35597/2006 23.02.2006 

16,950-

33,215 
16,265 

Povodí 

Odry 

KÚ MSK, 

OŽP a Z 
MSK 195654/2006 16.01.2007 

Chotěbuzka 
0,000-

5,582 
5,582 

Povodí 

Odry 

OkÚ 

Karviná 

RŽP/1030/231/2000-

He-V/5 
29.05.2002 

 

   
Zdroj: KÚ MSK, OŽPaZ (únor/2016) – záplavová území / aktivní zóna 

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (červen/2016, srpen/2016) 

Záplavové území drobných toků na území ORP Havířov byly stanoveny opatřením obecné 

povahy na podkladě zpracované studie, kterou objednalo Povodí Odry s.p. Záplavové území 

je stanoveno v hladině Q100. Aktivní zóna záplavového území je stanovena v hladině Q20.  

 

Typ 

záplav. 

území 

Vodní tok 
Úsek 

(km) 

Délka 

úseku 

(km) 

Zpracoval Stanovil Rozhodnutí Ze dne 

Q
1

0
0
 Chotěbuzka 

0,000-

3,326 
3,326 Povodí Odry 

MMH 

OŽP 
MMH/16165/2016-5 10.05.2016 

Venclůvka 
3,800-

7,084 
3,284 Povodí Odry 

MMH 

OŽP 
OŽP/8522/14-3 14.08.2014 

Q
2

0
 Chotěbuzka 

0,000-

3,326 
3,326 Povodí Odry 

MMH 

OŽP 
MMH/16165/2016-5 10.05.2016 

Venclůvka 
3,800-

7,084 
3,284 Povodí Odry 

MMH 

OŽP 
OŽP/8522/14-3 14.08.2014 
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Zdroj: MMH, OŽP (červen/2016, srpen/2016) – záplavová území / aktivní zóna 

 

 

Ministerstvo životního prostředí 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry pro období 2015-2021 byl schválen 

usnesením vlády ČR č. 1082 ze dne 21.12.2015. Jeho součástí jsou stanovené cíle a souhrn 

opatření pro zvládání povodňových rizik v dané oblasti – podrobněji uvedeno: 

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf. 

 

Povodí Odry, s. p. (prosinec/2019) 

Tyto údaje byly využity pouze pro ověření, správce vodního toku není dle metodiky MMR 

poskytovatelem tohoto údaje o území.  

Poskytnutá datová sada stále není korektní s vymezeným záplavovým územím, které poskytl 

KÚ MSK (problém k řešení OZ4). 

 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
-  + - 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 

Dotčené 

k.ú. 
Stav 2016 Stav 2020 

OZ4 
Záplavové území poskytnuté 

Povodím Odry - leden 2016 

Data nejsou korektní s 

vymezeným záplavovým 

územím Q100 z roku 2012, 

které poskytl KÚ MSK 

Havířov 
Havířov - 

město 
nový trvá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.povis.cz/pdf/PZPR_odra.pdf
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52a. KATEGORIE ÚZEMÍ PODLE MAP POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ 

V OBLASTECH S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM 

 

Definice: Mapy ohrožení zobrazují pomocí barevné škály kategorie ohrožení ploch  

v záplavovém území. Tyto kategorie umožňují posouzení vhodnosti stávajícího 

nebo budoucího funkčního využití ploch a doporučení na omezení případných 

aktivit na plochách v záplavovém území s vyšší mírou ohrožení. 

 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí 

 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 64a. 

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání 

povodňových rizik, § 10. 

Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.  

 

Zdroj:  Informace o mapách povodňového ohrožení:  

http://www.dibavod.cz/74/mapy-povodnoveho-nebezpeci-a-mapy-rizik.html  

Národní geoportál INSPIRE: 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery#mainProductPanelId:product

DetailPanelId  

 

Limit území: 4.1.121 

 

Mapy povodňového ohrožení vyjadřují intenzitu povodně a ohrožení pro Q5, Q20, Q100  

a Q500.  

 

Kategorie ohrožení Doporučení 

Vysoké Doporučuje se nepovolovat nevou ani nerozšiřovat stávající zástavbu, 

ve které se zdržují lidí nebo umísťují zvířata. Pro stávající zástavbu je 

třeba provést návrh protipovodňové ochrany, která zajistí odpovídající 

snížení rizika. 

Střední Výstavba je možná s omezením vycházejícími z podrobného posouzení 

potencionálního ohrožení objektů povodňovým nebezpečím. Nevhodná 

je výstavba citlivých objektů (např. zdravotnická zařízení, hasiči, apod.). 

Doporučuje se nerozšiřovat stávající plochy určené pro výstavbu. 

Nízké Výstavba je možná, přičemž vlastníci dotčených pozemků a objektů 

musí být upozorněni na potenciální ohrožení povodňovým nebezpečím. 

Pro citlivé objekty je třeba přijmout speciální opatření ve smyslu 

protipovodňové ochrany. 

Zbytkové Otázky spojené s protipovodňovou ochranou se zpravidla doporučuje 

řešit prostřednictvím dlouhodobého územního plánování se zaměřením 

na zvláště citlivé objekty „zdravotnická zařízení, školy, apod.). Snahou 

je vyhýbat se objektům a zařízením se zvýšeným potenciálem škod. 

 

Pro 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů nebyl zpracován jev A052a – 

Kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým 

rizikem.  

 

 

http://www.dibavod.cz/74/mapy-povodnoveho-nebezpeci-a-mapy-rizik.html
https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery#mainProductPanelId:productDetailPanelId
https://geoportal.gov.cz/web/guest/eshop/gallery#mainProductPanelId:productDetailPanelId
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52b. KRITICKÉ BODY A JEJICH POVODÍ 

 

Definice: Kritické body slouží k identifikaci míst povodňového nebezpečí přívalových 

srážek ve vazbě na zastavěná území obcí. Stanoví se v místech, kde linie drah 

soustředěného odtoku vnikají do zastavěných částí obcí. 
 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí 

Povodí Odry s.p. (prosinec/2019) – k ověření 

P. předpis: Projekt Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy 

přírodě blízkými opatřeními v České republice, Výzkumný ústav 

vodohospodářský, T. G. Masaryka, v.v.i  
 

Zdroj:  http://www.vodavkrajine.cz/vystupy/popis-projektu   

 http://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d6c6481996214

cc19660274b27801aeb 
 

Limit území: - 
 

Pro 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů nebyl zpracován jev A052b – 

Kritické body a jejich povodí.  

 

53. ÚZEMÍ OHROŽENÁ ZVLÁŠTNÍMI POVODNĚMI 

 

Definice:  Území ohrožená zvláštními povodněmi jsou území, která mohou být při 

výskytu zvláštní povodně zaplavena vodou. Pokud pro krizové situace 

předpokládaný rozsah území ohrožený zvláštními povodněmi výrazně 

přesahuje záplavová území, vymezí se jejich rozsah v krizovém plánu. 

 

Poskytovatel: KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství (potvrzeno únor/2016) 

Povodí Odry, s. p. (prosinec/2019) 

 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 64 a § 69 

 

Zdroj:  - 

Limit č.: 4.1.119 

 

KÚ MSK, odbor životního prostředí a zemědělství (potvrzeno únor/2016) 

V případě nouzového řešení kritické situace na vodním díle Těrlicko na Stonávce by obec 

Albrechtice zasáhla zvláštní povodeň. V případě protržení hráze přelitím (fiktivní, přirozeně 

neopodstatnitelnou povodňovou vlnou) by se uvolnila průlomová vlna o objemu 

cca 55 miliónů m
3
 s maximálním průtokem 7 400 m

3
/s. V případě protržení hráze vlivem 

vnitřní eroze by se uvolnila průlomová vlna o objemu 23 miliónů m
3
 s maximálním průtokem 

5 500 m
3
/s. Tabulka níže uvádí hodnoty objemu průlomové vlny. 

 

V případě zvláštní povodně z vodní nádrže Žermanice na Lučině, která by nastala v případě 

protržení hráze, by se uvolnila průlomová vlna o objemu 31,5 mil. m
3
 s kulminačním 

průtokem 14 100 m
3
/s. Byla by zasažena katastrální území Horní Bludovice, Prostřední 

Bludovice, Bludovice, Havířov–město, Dolní Suchá a Šumbark. Dotokové doby na daných 

profilech uvádí následující tabulka: 

http://www.vodavkrajine.cz/vystupy/popis-projektu
http://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d6c6481996214cc19660274b27801aeb
http://vuv.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=d6c6481996214cc19660274b27801aeb
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Vybrané údaje v případě protržení hráze na vodních dílech Žermanice a Těrlicko 

Vodní dílo Profil 

Kilometráž 
Dotoková 

doba (hod) 

Výška 

hladiny 

(m) 
Říční      

(km) 

Od hráze     

(km) 

Žermanice 

Horní Bludovice (nad silničním mostem 

v Horních Bludovicích) 
23,123 2,088 0,1 19,6 

Havířov - Bludovice, nad horním silničním 

mostkem v jižní části Bludovic 
20,493 4,718 0,3 15,1 

Havířov - město, pod dolním silničním 

mostkem v jižní části Bludovic 
19,203 6,008 0,4 15,7 

Šumbark, kruhový objezd 15,501 9,71 0,6 13,7 

Těrlicko Albrechtice, silniční most v Albrechticích 11,503 1,77 0,1 15,6 

 

 
Zdroj: KÚ MSK, OŽPaZ (potvrzeno únor/2016) 

 

Vzhledem k značnému rozsahu území ohroženého zvláštními povodněmi, která výrazně 

přesahuje stanovená záplavová území, je problematika zvláštních povodní řešena v Krizovém 

plánu Moravskoslezského kraje v přílohové části B jednotlivými operačními plány. 
 

Povodí Odry, s. p. (prosinec/2019) 

Na území ORP Havířov jsou evidovány dvě území s ohrožením zvláštní povodni a to zvláštní 

povodní způsobenou přelitím hráze. Přelití hráze Těrlické přehrady způsobí zalití území  

o rozloze 2,95 km
2
. U přehrady Žermanické je tato hodnota vyšší, a to 4,77 km

2
. Rozsah 

území je totožný s datny KÚ MSK. 

 

 
Zdroj: Povodí Odry s.p. (prosinec/2019) 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
-  +  - 

Poznámka:  

Problém k řešení: 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 

Dotčené 

k.ú. 
Stav 2016 Stav 2020 

UZ3 
Problém zatopení centra obce 

při zvláštní povodni 

Mimořádná povodeň pod 

vodním dílem Těrlicko 
Albrechtice 

Albrechtice 

u Českého 

Těšína 

trvá trvá 

 

 

54a. STAVBY, OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI  

A ÚZEMÍ URČENÁ K ŘÍZENÝM ROZLIVŮM POVODNÍ 

 

Definice:  Jedná se např. o suché nádrže (poldry), ochranné hráze toků, přehrady, mobilní 

zábrany, objekty, zařízení a uzávěry protipovodňové ochrany, ap.  

Za území určená k řízeným rozlivům povodní se považují pozemky nezbytné 

pro vzdouvání, popřípadě akumulaci povrchových vod veřejně prospěšnými 

stavbami na ochranu před povodněmi, k nimž bylo omezeno vlastnické právo 

dohodou nebo postupem podle § 55a zákona č. 254/2001 Sb. 

Pro účely zmírnění účinků povodní může vodoprávní úřad jako preventivní 

opatření v záplavovém území místo jiných opatření na ochranu před 

povodněmi rozhodnutím vymezit území určená k rozlivům povodní.  

 

Poskytovatel: Diamo, s.p. (potvrzeno duben/2016) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství (leden/2016) 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad 

(červen/2016)  

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (březen/2017) 

Obec Těrlicko (potvrzeno únor/2016) 

Povodí Odry, s. p. (listopad/2015, potvrzeno únor/2020) 

Povodí Odry, s. p. (prosinec/2019) 

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (potvrzeno únor/2016) 

 

P. předpis: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 55, § 55a, § 63, § 65 a § 68.  

 

Zdroj:  - 

Limit č.: 4.1.118 

 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 

Diamo, s.p. (potvrzeno duben/2016) 

V severní části území obce Horní Suchá, k.ú. Horní Suchá, pozemek parc.č. 3103/1, bylo 

vybudováno v roce 2011 odvodnění bezodtokové kotliny. Stávající bezodtoková kotlina 

vznikla důsledkem důlních poklesů v přímé souvislosti s účinky hornické činnosti. Vlivem 

klimatických poměrů především za deštného období docházelo k naplnění dotčené kotliny 
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dešťovou vodou, která se následně vylévala z břehů a zatápěla stávající silnici II/474 z Horní 

Suché do Karviné. Zároveň docházelo k ohrožení stability nadzemního vodovodu DN 300, 

který vede souběžně s komunikací. Řešením tohoto nepříznivého stavu bylo zhotovení 

přelivného objektu, odkud voda z přepadu odtéká odvodňovacím perforovaným potrubím 

v délce 178 m, které umožňuje v přirozeném kolektoru vsakování do horninového prostředí  

a vody, které nevsáknou, odtékají výlevním objektem do suché přirozené údolnice. 

Po realizaci byl objekt předán do majetku obce Horní Suchá, ovšem obec tato data pro 

aktualizaci ÚAP neposkytla.   

      

 
Zdroj: předané podklady Diamo s.p. (potvrzeno duben/2016) 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(leden/2016) 

KÚ MSK, OŽP a Z sdělil, že na území ORP Havířov ve smyslu § 68 zákona č. 254/2001 Sb. 

nevymezil území určené k řízeným rozlivům povodní. 

 

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (březen/2017) 

Pořizovatel ÚAP na základě podkladů získaných od Povodí Odry s.p. provedl vlastní 

průzkum území, kdy zmapoval významné příčné překážky na vodních tocích.  

 

Obec Název Typ Vodní tok 
Katastrální 

území 
parc.č.  

Havířov 

Stabilizační objekt v 

korytě 
Stupeň 

Sušanka 

Havířov - 

město 

3889 

Stabilizační objekt v 

korytě 
Spádový stupeň 3889 

Stabilizační objekt v 

korytě 

Betonový 

stabilizační stupeň 
3889 

Stabilizační objekt v 

korytě 
Spádový stupeň Dolní Suchá 2742/1 

Stabilizační objekt v 

korytě 

Spádový stupeň - 

splav 
Lučina 

Bludovice 1048/1 

Horní Bludovice 

Stabilizační objekt v 

korytě 

Spádový stupeň  - 

splav 

Horní 

Bludovice 
952/2 

Stabilizační objekt v 

korytě 
Stupeň 

Špluchovský 

potok 

Prostřední 

Bludovice 
228, 788, 882 
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Obec Název Typ Vodní tok Katastrální 

území 
parc.č.  

Hranice obcí 

Těrlicko a Dolní 

Domaslavice 

Stabilizační objekt v 

korytě 

Spádový stupeň - 

splav 

Stonávka 

Hradiště pod 

Babí horou 

 1725/34 

Těrlicko 

Stabilizační objekt v 

korytě 

Práh ve dně pod 

ústím 

Závadovického 

potoka 

1725/34 

Příčná překážka na 

vodním toku 

Brod přes vodní 

tok 
1725/34 

Stabilizační objekt v 

korytě 
Spádový stupeň 

1725/33, 

1725/25 

Stabilizační objekt v 

korytě 
Balvanitý skluz 1725/25 

Stabilizační objekt v 

korytě 

Spádový stupeň u 

Mysliveckého 

potoka 

1725/24 

Příčná překážka na 

vodním toku 

Brod přes vodní 

tok 

1725/18, 

1725/19, 

1725/20 

Stabilizační objekt v 

korytě 

Spádový stupeň 

1384/2, 1725/8, 

1725/10, 

1725/11 

Stabilizační objekt v 

korytě 
Balvanitý skluz 1725/3 

Albrechtice Vodní dílo Těrlicko 

Nouzový přepad 

přehrady 

Albrechtice u 

Českého 

Těšína 

2397/2 

 

 
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, vlastní průzkum (březen/2017) 

 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad (červen/2016) 

Vodoprávní úřad Magistrátu města Havířova neposkytl žádné údaje o vydání opatření 

vymezení území určenému k rozlivům povodní ve správním obvodu ORP Havířov. Plochy 

určené k rozlivům povodní na území ORP Havířov nejsou vymezeny. 
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Obec Těrlicko (potvrzeno únor/2016) 

Obec poskytla informaci o protipovodňovém opatření násypu a příkopu u lokality Stonávka 

Osada Nova v k.ú. Hradiště pod Babí horou. Graficky byl násyp zakreslen podle seznamu 

poskytnutých souřadnic. 

     
Zdroj: zákres podle poskytnutých souřadnic (leden/2008, potvrzeno únor/2016) 

 

Povodí Odry, s. p. (prosinec/2019) 

Na území ORP se nachází 21 stávajících provozně-technických úprav na tocích Lučina, 

Stonávka, Sušanka, Závadovický potok a potok bezejmenný. 

 

 
Zdroj: Povodí Odry s.p. (prosinec/2019) 

 

Povodí Odry, s. p. (listopad/2015, potvrzeno únor/2020) 

Povodí Odry poskytlo informaci z Plánu dílčího povodí Horní Odry o navržených opatřeních. 

Obě opatření jsou aktuální a budou převzata i do dalšího plánovacího období. 
 

Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - mimo oblast se zvýšeným povodňovým 

rizikem 
Číslo opatření Vodní tok Lokalita Název opatření Poznámka 

HOD218005 Stonávka Těrlicko 

řešení horní úchytné nádrže VD 

Těrlicko (vodní tok Stonávky 

v kilometráži 16,9-17,3km) 

Prověřit pomocí studie 

proveditelnosti 

Jedná se o záměr v území Z159. 
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Ostatní navrhovaná opatření - Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl 
Číslo opatření Vodní tok Lokalita Název opatření 

HOD218401 Stonávka Těrlicko 
VD Těrlicko, úprava potrubí ve vzdušné patě hráze, oprava 

injekční clony 

Bez grafiky. 

 

   

 
Zdroj: Povodí Odry s.p. (listopad/2015, potvrzeno únor/2020) 

 

Statutární město Havířov (potvrzeno únor/2016) 

Na území Havířova (v k.ú. Havířov–město) byla vybudovaná v roce 2010 pravobřežní hráz 

zajišťující protipovodňovou ochranu stávajícího Areálu volného času před účinky velkých 

vod toku Lučiny. Celková délka hráze je 770,4 m, šířka v koruně 4,37 a 7 m. Těleso hráze je 

homogenní z hutněné jílovité zeminy se sklonem 1:2. Součástí této výstavby jsou i přeložky 

místních komunikací o celkové délce 516,6 m s navázáním na stávající komunikace, přeložky 

inženýrských sítí a výsadba náhradní zeleně. 
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Zdroj: předané geometrické zaměření stavby (únor/2016) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN 

V ÚZEMÍ 
+  +  + 

Poznámka:  

Záměry v území: 

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 
Stav 2020 

Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z159 

Opatření ke snížení 

nepříznivých účinků povodní 

- mimo oblast se zvýšeným 

povodňovým rizikem 

Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá 

 
 

55. PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE, ZDROJE PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY A 

JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice:  Přírodním léčivým zdrojem je přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn 

nebo peloid, které mají vlastnost vhodnou pro léčebné využití, a o tomto zdroji 

je vydáno osvědčení podle tohoto zákona. Peloidem se rozumí rašelina, slatina 

nebo bahno.  

Zdrojem přírodní minerální vody je přirozeně se vyskytující podzemní voda 

původní čistoty, stálého složení a vlastností, která má z hlediska výživy 

fyziologické účinky dané obsahem minerálních látek, stopových prvků nebo 

jiných součástí, které umožňují její použití jako potraviny a k výrobě balených 

minerálních vod, a o tomto zdroji bylo vydáno osvědčení podle zákona 

164/2001 Sb. 

K ochraně zdroje před činnostmi, které mohou nepříznivě ovlivnit jeho 

chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti, jeho zdravotní nezávadnost, 

jakož i zásoby a vydatnost zdroje, stanoví ochranná pásma I. a II. stupně 

ministerstvo vyhláškou.  

 

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel (dopis ze dne 

15.11.2007, ověřeno září/2020) 
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P. předpis: Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů, (lázeňský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, § 2, § 5, § 21, § 22, § 23, § 24 a § 44.  

Zdroj:  - 

Limit č.: 4.1.112 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel (dopis ze dne 

15.11.2007, ověřeno září/2020) 

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel – dopis ze dne 15.11.2007 sdělilo, 

že na území ORP Havířov se nenachází žádné zdroje minerální vody, plynu nebo peloidu, 

které byly prohlášeny za přírodní léčivé nebo za zdroje přírodních minerálních vod ve smyslu 

zákona č. 164/2001 Sb., ani do něho nezasahují ochranná pásma zdrojů. 
 

 

56. LÁZEŇSKÁ MÍSTA VČETNĚ VYMEZENÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH 

ÚZEMÍ LÁZEŇSKÉHO MÍSTA 

 

Definice:  Lázeňským místem se rozumí území nebo část území obce nebo více obcí,  

v němž se nacházejí přírodní léčebné lázně, stanovené za lázeňské místo podle 

zákona 164/2001 Sb.  

 

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel (dopis ze dne 

15.11.2007, ověřeno září/2020) 

 

P. předpis: Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 

některých souvisejících zákonů, (lázeňský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, § 2, § 25 až § 30. 

 

Zdroj: ČSÚ ÚAP: Statistiky → Regionální statistiky → Územně analytické podklady 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR: www.uzis.cz  

Limit č.: 4.103, 4.104 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel (dopis ze dne 

15.11.2007, ověřeno září/2020) 

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel – dopis ze dne 15.11.2007 sdělilo, 

že na území ORP Havířov se nenachází lázeňské místo, ani do něj nezasahuje vnitřní nebo 

vnější území lázeňského místa. 

 

57. DOBÝVACÍ PROSTORY 

 

Definice:  Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle 

rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho 

zásoby a úložní poměry tak, aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při 

stanovení dobývacího prostoru se vychází ze stanoveného chráněného 

ložiskového území a musí se přihlédnout i k dobývání sousedních ložisek  

a k vlivu dobývání. 

 

 

http://www.uzis.cz/
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Poskytovatel:  Příslušný obecný stavební úřad 

Magistrát města Havířova, stavební a silniční správní úřad (únor/2016) 

Obecní úřad Albrechtice, stavební úřad (červen/2016) 

Obecní úřad Horní Suchá, stavební úřad (únor/2016) 

Obecní úřad Těrlicko, stavební úřad (březen/2016)  

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého 

(říjen/2017) 

 

P. předpis: Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 25 až § 27 a § 29. 

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, § 13 a § 17. 

Vyhláška č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zdroj: Státní báňská správa: http://www.cbusbs.cz  

Mapový portál ČGS: https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/ 

WMS služba: 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/

WmsServer  

 

Limit č.: 5.5.102 
 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 
 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (říjen/2017) 

Poskytuje informace o dobývacích prostorech pro ložiska výhradní. 

 

Dobývací prostory v řešeném území – těžené 
Zákl. 

číslo 
Sur. č. 

Dobývací 

prostor 
Nerost Organizace Plocha DP (km

2
) 

Stanovení 

DP 

2 0031 
Dolní 

Suchá 
černé uhlí 

OKD, a.s.  

(Důl Paskov, závod 

Dukla) 

11,3964750 06.04.1961 

2 0034 Stonava černé uhlí 

OKD, a.s. 

(Důl Darkov,  

závod 3) 

11,5075240 12.12.1960 

2 0044 Louky černé uhlí, metan 
OKD, a.s.  

(Důl ČSM) 
22,1084350 15.10.1984 

4 0083 
Horní 

Suchá I 

hořlavý zemní 

plyn váz. na uhlí 
Green Gas DPB, a.s. 

Původně 

7,8109800 

Změnšeno na 

0,3328100 

25.11.1999, 

Změna DP 

26.6.2017  

 

4 0084 
Dolní 

Suchá I 

hořlavý zemní 

plyn váz. na uhlí 
Green Gas DPB, a.s. 

Původně 

11,3964870 

změnšeno na 

7,5872360 

25.11.1999 

Změna DP 

21.3.2017 

4 0024 Žukov 
karb. zemní plyn, 

č. uhlí 

RWE Gas Storage, 

s.r.o. 
10,7194 05.07.1968 

2 0042 
Karviná 

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

4 0146 
Karviná 

Doly III 
Zemní plyn Green Gas DPB, a.s. 4,8472020 3.5.2013 

2 0032 Petřvald I černé uhlí OKD, a.s. (Důl Lazy) 1,6239596 10.04.1987 

Zdroj: Státní báňská správa ČR- http://www.cbusbs.cz/index.php/dobyvaci-prostory.html (říjen/2017) 

http://www.cbusbs.cz/
https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
http://www.cbusbs.cz/index.php/dobyvaci-prostory.html
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Dobývací prostory v řešeném území – ložisko v průzkumu, otvírce 

Zákl. 

číslo 

Surovinové 

číslo 

Dobývací 

prostor 
Nerost Organizace 

Plocha DP 

(km2) 

Stanovení 

DP 

4 0063 Petřvald III 
hoř.zemní plyn 

vázaný na uh.sl 

Green Gas DPB, 

a.s. 
15,9944030 17.04.1996 

Zdroj: Státní báňská správa ČR- http://www.cbusbs.cz/index.php/dobyvaci-prostory.html (říjen/2017) 

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého vydal 

dne 21.3.2017, pod č.j. SBS 03440/2017/OBÚ-05/16 rozhodnutí o stanovení (zmenšení) 

zvláštního dobývacího prostoru Dolní Suchá I (ID: 4/0084), toto rozhodnutí nabylo právní 

moci dne 3.5.2017. 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého vydal 

dne 26.6.2017, pod č.j. SBS 06404/2017/OBÚ-05/16 rozhodnutí o stanovení (zmenšení) 

zvláštního dobývacího prostoru Horní Suchá I (ID: 4/0084), toto rozhodnutí nabylo právní 

moci dne 22.8.2017. 
 

 

 LEGENDA 

1. Dolní Suchá 

2. Stonava 

3. Louky 

4. Horní Suchá I 

5. Dolní Suchá I 

6. Žukov 

7. Karviná Doly II 

8. Karviná Doly III 

9. Petřvald I 

10. Petřvald III 

 

 

Zdroj: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (říjen/2017) 

Příslušný obecný stavební úřad 

Stavební úřady vydávají rozhodnutí o změně využití území pro ložiska nevýhradních nerostů. 

V rámci aktualizace ÚAP se jednotlivé stavební úřady vyjádřily, že nevydaly rozhodnutí  

o změně využití území.  

 

Vydaná rozhodnutí o využití území pro ložiska nevýhradních nerostů: 

Název úřadu Datum poskytnutí dat 
Vydaná rozhodnutí o využití území pro 

ložiska nevýhradních nerostů 

MMH, SSSÚ 26.02.2016 

nebylo vydáno rozhodnutí o využití území pro 

tento sledovaný jev 

OÚ Albrechtice, SÚ 08.06.2016 

OÚ Horní Suchá, SÚ 25.02.2016 

OÚ Těrlicko, SÚ 02.03.2016 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (červen/2016) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+ -  - 

Poznámka:  

 

http://www.cbusbs.cz/index.php/dobyvaci-prostory.html
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58. CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ 

 

Definice:  Ochrana výhradního ložiska proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání se 

zajišťuje stanovením chráněného ložiskového území.  

Chráněné ložiskové území stanoví Ministerstvo životního prostředí po 

projednání s orgánem kraje v přenesené působnosti, a to rozhodnutím vydaným 

v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu, příslušným obvodním 

báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním 

úřadem. 

 

Poskytovatel: Česká geologická služba (duben/2019) 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX 

(březen/2016, květen/2016) 

 

P. předpis: Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 16 až § 19. 

Vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích, § 3.  

 

Zdroj:  Poskytování dat pro ÚAP (informace k poskytování dat):  

Úvodní stránka → služby → poskytování dat → poskytování dat pro územně 

analytické podklady  

   Mapový portál ČGS: https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/   

  WMS služba: 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/

WmsServer  

 

Limit č.: 5.5.101 

 

Česká geologická služba (duben/2019) 

 

Chráněná ložisková území v řešeném území 

Číslo 

CHLÚ 
Název Surovina Organizace Dotčené obce Dotčené k.ú. 

14400000 

Čs. část 

Hornoslezské 

pánve 

uhlí černé, 

zemní 

plyn 

OKD, a.s. Ostrava 

Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 

Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-město, 

Prostřední Suchá, Šumbark 

Horní 

Bludovice 

Horní Bludovice, Prostřední 

Bludovice 

Horní Suchá Horní Suchá 

Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí horou 

07100100 Rychvald 
zemní 

plyn 

Green Gas DPB, a.s. 

Paskov 

Havířov 
Dolní Suchá, Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Horní Suchá Horní Suchá 

07040000 
Karviná – 

Doly 

zemní 

plyn 

Green Gas DPB, a.s. 

Paskov 

Albrechtice Albrechtice u Ćeského Těšína 

Havířov Havířov 

Horní Suchá Horní Suchá 

40016000 Hradiště 

podzemní 

zásobník 

plynu, 

zemní 

plyn 

RWE Gas Storage 

CZ, s.r.o. 
Těrlicko 

Horní Těrlicko, Hradiště pod 

Babí horou 

https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
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Číslo 

CHLÚ 
Název Surovina Organizace Dotčené obce Dotčené k.ú. 

05220000 
Šenov u 

Ostravy 

cihlářská 

surovina 

Česká geologická 

služba 
Havířov Havířov-město 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

 

 

 

 
Legenda: 

1. CHLÚ Čs. Část Hornoslezské pánve 

2. CHLÚ Rychvald 

3. CHLÚ Karviná – Doly 

4. CHLÚ Hradiště 

5. CHLÚ Šenov u Ostravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX. (březen/2016, 

květen/2016) 

Poskytlo následující informace ve věci ochrany ložiskových území. Ve vymezeném území je 

nutno respektovat vydaná rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR: 

CHLÚ Vydaná rozhodnutí - podmínky ochrany ložiskových území 

Čs. část Hornoslezské pánve 
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o změně CHLÚ české části 

Hornoslezské pánve, č.j. 748/580/16,30134/ENV ze dne 3. 5. 2016 

Rychvald 
Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, č.j. 1710/580/10, 106942/ENV ze 

dne 8.12.2010 

Karviná – Doly 
Rozhodnutí o stanovení chráněného ložiskového území Karviná - Doly, č.j. 

580/564/22/A-10/03 ze dne 10.9.2003 

Hradiště Rozhodnutí o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

Hradiště, č.j. 580/253/22/A-10/01 ze dne 6.6.2001 

Šenov u Ostravy 
Rozhodnutí o změně CHLÚ Šenov u Ostravy č.j. 880/2/677/22/A-10/98 ze dne 

3. 11. 1998 

Zdroj: MŽP ČR (květen/2016) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka:  
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59. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY 
 

Definice:  Chráněné území stanoví Ministerstvo životního prostředí po projednání  

s orgánem kraje v přenesené působnosti, a to rozhodnutím vydaným  

v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu, příslušným obvodním 

báňským úřadem a po dohodě s orgánem územního plánování a stavebním 

úřadem. 
 

Poskytovatel: Česká geologická služba (duben/2019) 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX 

(březen/2016) 
 

P. předpis: Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 17 až § 18, § 34. 

Vyhláška č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích, § 6. 
 

Zdroj:  Poskytování dat pro ÚAP (informace k poskytování dat):  

Úvodní stránka → služby → poskytování dat → poskytování dat pro územně 

analytické podklady  

   Mapový portál ČGS: https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/   

  WMS služba: 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/

WmsServer  
 

Limit č.: 5.5.103 

 

Česká geologická služba (duben/2019) 

 

Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

Identifikační 

číslo 
Název Surovina Organizace Dotčené obce Dotčené k.ú. 

4001600 Hradiště - PZP 
podzemní zásobník 

plynu, zemní plyn 

RWE Gas 

Storage CZ, 

s.r.o. 

Těrlicko 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

 
Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer


 156 

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX (březen/2016, 

květen/2016) 

Poskytlo následující informace ve věci ochrany ložiskových území. Ve vymezeném území je 

nutno respektovat vydaná rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR: 

 

CHÚ pro zvláštní zásah do 

zemské kůry 
Vydaná rozhodnutí - podmínky ochrany ložiskových území 

Hradiště 

Rozhodnutí o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské 

kůry Hradiště, č.j. 580/253/22/A-10/01 ze dne 6.6.2001 

Zdroj: MŽP ČR (březen/2016) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

 Poznámka:  

 

60. LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN 
 

Definice:  Výhradní ložiska: Zjistí-li se vyhrazený nerost (jedná-li se o nerosty uvedené  

v odst. 1 § 3 zákona č. 44/1988 Sb.) v množství a jakosti, které umožňují 

důvodně očekávat jeho nahromadění, vydá Ministerstvo životního prostředí 

osvědčení o výhradním ložisku. Osvědčení o výhradním ložisku Ministerstvo 

životního prostředí zašle Ministerstvu průmyslu a obchodu, příslušnému 

obvodnímu báňskému úřadu, krajskému úřadu, orgánu územního plánování, 

stavebnímu úřadu a organizaci, pro niž bylo provedeno vyhledávání nebo 

průzkum výhradního ložiska. Ložiska vyhrazených nerostů (výhradní ložiska) 

jsou ve vlastnictví České republiky.  

Prognózní zdroje: Jako prognózní zdroje nerostných surovin jsou označovány 

akumulace nerostných surovin, které jsou prozkoumány méně podrobně, než 

aby se daly označit jako ložiska s vyhledanými zásobami.  

Ložiska nevyhrazených nerostů: Jsou to ložiska všech ostatních nerostů, 

neuvedených v odst. 1 § 3 zákona č. 44/1988 Sb. (horní zákon). Jedná se 

zejména o ložiska stavebních surovin (stavební kámen, písky, štěrkopísky, 

cihlářské suroviny atd.).   
 

Poskytovatel: Česká geologická služba (duben/2019) 
 

P. předpis: Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 4 až § 7, § 15 a § 29. 

Vyhláška č. 497/1992 Sb., o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů. 
 

Zdroj:  Poskytování dat pro ÚAP (informace k poskytování dat):  

Úvodní stránka → služby → poskytování dat → poskytování dat pro územně 

analytické podklady  

   Mapový portál ČGS: https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/   

  WMS služba: 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/

WmsServer  

Limit č.: 5.5.101, 5.5.104 
 

Podrobný popis viz. příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
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Česká geologická služba (duben/2019) 
 

 

A. Výhradní ložiska nerostů – plocha 

Ident. číslo 
Číslo 

ložiska 
Název 

Způsob 

těžby 
Surovina Organizace Snímek Dotčená území 

305220000 3052200 
Havířov - 

západ 

dosud 

netěženo 

cihlářská 

surovina 

Česká 

geologická 

služba 
 

Havířov (k.ú. 

Havířov-město) 

307102103 3071021 
Důl Odra, stř. 

J. Fučík 

dřívější 

hlubinná 
uhlí černé 

DIAMO s.p., 

Stráž pod 

Ralskem 
 

Havířov (k.ú. 

Šumbark) 

307102603 3071026 
Důl Odra, stř. 

J. Fučík 

dřívější 

hlubinná 
uhlí černé 

DIAMO s.p., 

Stráž pod 

Ralskem 
 

Havířov (k.ú. 

Šumbark) 

307082500 3070825 

Důl Darkov, 

z. Dukla - 

útlum 

dřívější 

hlubinná 
uhlí černé 

OKD a.s. 

Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 

Dolní Suchá, 

Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 

Šumbark) 

307080000 3070800 

Důl Darkov, 

z. Dukla - 

útlum 

dřívější 

hlubinná 
uhlí černé 

OKD a.s. 

Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 

Dolní Suchá, 

Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 

Šumbark) 

307032500 3070325 
Důl Odra, stř. 

František 

dřívější 

hlubinná 
uhlí černé 

DIAMO s.p., 

Stráž pod 

Ralskem 
 

Havířov (k.ú. 

Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307030000 3070300 
Důl Odra, stř. 

František 

dřívější 

hlubinná 
uhlí černé 

DIAMO s.p., 

Stráž pod 

Ralskem 
 

Havířov (k.ú. 

Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307022500 3070225 
Důl Darkov, 

z.3 

dřívější 

hlubinná 
uhlí černé 

OKD a.s. 

Ostrava 

 

Albrechtice (k.ú. 

Albrechtice u 

Českého Těšína)  

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307020100 3070201 

Důl Darkov, 

z. 3 (9. 

květen) 

dosud 

netěženo 

zemní 

plyn 

Green Gas 

DPB a.s. 

Paskov 
 

Albrechtice (k.ú. 

Albrechtice u 

Českého Těšína)  

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307020000 3070200 

Důl Darkov, 

z. 3 lok. 

9.květen 

současná 

hlubinná 
uhlí černé 

OKD a.s. 

Ostrava 

 

Albrechtice (k.ú. 

Albrechtice u 

Českého Těšína)  

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307092500 3070925 Důl ČSM 
dřívější 

hlubinná 

uhlí černé, 

zemní 

plyn 

OKD a.s. 

Ostrava 

 

Albrechtice (k.ú. 

Albrechtice u 

Českého Těšína) 



 158 

Ident. číslo 
Číslo 

ložiska 
Název 

Způsob 

těžby 
Surovina Organizace Snímek Dotčená území 

307090000 3070900 
Důl ČSM, 

Stonava 

současná 

hlubinná 

uhlí černé, 

zemní 

plyn 

OKD a.s. 

Ostrava 

 

Albrechtice (k.ú. 

Albrechtice u 

Českého Těšína) 

307042600 3070426 
Důl Darkov, 

z.1 

dřívější 

hlubinná 
uhlí černé 

OKD a.s. 

Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 

Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307042800 3070428 

Důl Darkov, 

z. 2 lok. 

Gabriela 

dřívější 

hlubinná 
uhlí černé 

OKD a.s. 

Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 

Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307040100 3070401 

Důl Darkov, 

z.1 lok. 

Barbora 

dosud 

netěženo 

zemní 

plyn 

Green Gas 

DPB a.s. 

Paskov 

 

Havířov (k.ú. 

Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307040300 3070403 

Důl Darkov, 

z. 2 lok. 

Gabriela 

dosud 

netěženo 

zemní 

plyn 

Green Gas 

DPB a.s. 

Paskov 
 

Havířov (k.ú. 

Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307042100 3070421 

Důl Darkov, 

lokalita 

Barbora 

dřívější 

hlubinná 
uhlí černé 

OKD a.s. 

Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 

Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307042300 3070423 

Důl Darkov, 

z. 2 lok. 

Gabriela 

současná 

hlubinná 
uhlí černé 

OKD a.s. 

Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 

Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

307240000 3072400 
Žukovský 

hřbet 

dosud 

netěženo 

uhlí černé, 

zemní 

plyn 

Česká 

geologická 

služba 

 

Těrlicko (k.ú. 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou)  

308397201 3083972 

Žukov 

(Třanovice) - 

PZP 

dřívější z 

vrtu 

podzemní 

zásob. 

plynu, 

zemní 

plyn 

RWE Gas 

Storage CZ, 

s.r.o. 
 

Těrlicko (k.ú. 

Hradiště pod Babí 

horou) 

326650000 3266500 Rychvald 
současná 

z vrtu 

zemní 

plyn 

Green Gas 

DPB a.s. 

Paskov 
 

Havířov (k.ú. 

Dolní Suchá, 

Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 

Šumbark) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 
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Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

B. Prognózní zdroje (vyhrazené nerosty) - plocha 
Ident. 

číslo 

Číslo 

ložiska 
Název 

Způsob 

těžby 
Surovina Organizace Dotčená území 

901210000 9012100 
Bludovice - 

Chotěbuz 

dosud 

netěženo 
uhlí černé 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Albrechtice (k.ú.Albrechtice  

u Českého Těšína) 

Havířov (k.ú. Bludovice, Havířov-

město, Prostřední Suchá) 

Horní Bludovice (k.ú. Horní 

Bludovice, Prostřední Bludovice) 

Horní Suchá(k.ú. Horní Suchá) 

Těrlicko (k.ú.Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod Babí horou) 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

 
Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 
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B. Prognózní zdroje (nevyhrazené nerosty) – na správním území ORP Havířov se 

nevyskytují. 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+ +  - 

Poznámka: 

 

61. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 

 

Definice:  Pod pojmem poddolované území se rozumí evidované plochy s ověřeným nebo 

předpokládaným výskytem hlubinných důlních děl, vzniklých za účelem těžby 

nebo průzkumu nerostných surovin. Důlní díla mohou být rozložena  

v rámci poddolovaného území nepravidelně, v různých hloubkách a mohou zde 

být i zcela nedotčené plochy. Postižení území hornickou činností může být 

menší než je rozsah zákresů a pro konkrétní lokality je nutné vyžádat si 

upřesnění u ČGS. 

Poskytovatel: Česká geologická služba (duben/2019) 

KÚ Moravskoslezského kraje, OŽPaZ (duben/2016, říjen/2019) 

OKD, a.s. (březen/2014, platnost potvrzena květen/2017) 

 

P. předpis: Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,  

§ 13 a § 17. 

 

Zdroj:  Poskytování dat pro ÚAP (informace k poskytování dat):  

Úvodní stránka → služby → poskytování dat → poskytování dat pro územně 

analytické podklady  

   Mapový portál ČGS: https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/   

  WMS služba: 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/

WmsServer  

 

Limit č.: 5.5.105 

 

Česká geologická služba (duben/2019) 

Na území ORP Havířov se nachází území se zvlášť nepříznivými inženýrskogeologickými 

poměry po důlní činnosti. 

 

Poddolovaná území v řešeném území – plocha (rok pořízení záznamu – 1988) 
Číslo Název Surovina Rozsah Stáří Snímek Dotčená území 

4594 
Karviná 

– Doly 2 
uhlí černé systém před i po r. 1945 

 

Havířov (k.ú. 

Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
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Číslo Název Surovina Rozsah Stáří Snímek Dotčená území 

4597 
Louky 

nad Olší 
uhlí černé systém po r. 1945 

 

Albrechtice 

(k.ú.Albrechtice u 

Českého Těšína) 

4575 
Dolní 

Suchá 
uhlí černé systém před i po r. 1945 

 

Havířov (k.ú. 

Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 

Šumbark) 

4580 
Horní 

Suchá 
uhlí černé systém před i po r. 1945 

 

Havířov (k.ú. 

Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

4584 Stonava uhlí černé systém po r. 1945 

 

Horní Suchá (k.ú. 

Horní Suchá) 

Poddolované území se v řešeném území projevuje haldami, propadlinami, otevřenými ústěmi. 

 

 
Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

Poddolovaná území v řešeném území – bod (rok pořízení záznamu – 1988) 
Číslo Název Surovina Rozsah Stáří Dotčená území 

4582 Hradiště železné rudy ojedinělá do 19. století 
Těrlicko (k.ú. Hradiště pod Babí 

horou) 

Poddolované území se v řešeném území neprojevuje. 
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Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

KÚ Moravskoslezského kraje, OŽPaZ (říjen/2019) 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 

14.10.2019, pod č.j. MSK 146202/2019, závazné stanovisko podle § 19, odst.1 a 2 a §41a 

zákona 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, k umístění staveb v chráněném ložiskovém území pro plochy „M“  

a „N“. Platnost závazného stanoviska je omezena na dobu 5 let, tzn. do října 2024. 

Veškeré stavby a zařízení, nesouvisející s dobýváním, v plochách „M“ a „N“ stanovených 

na základě přílohy rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j. 580/263c/ENV/09 ze dne 

3.7.2009 jsou umísťovány, aniž by vyžadovaly provedení zvláštních opatření proti 

účinkům poddolování. 

Závazné stanovisko č.j. MSK 131299/2014 ze dne 16.10.2014 tímto pozbylo platnosti. 
  

KÚ Moravskoslezského kraje, OŽPaZ (duben/2016) 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal dne 

4.4.2016, pod č.j. MSK 45375/2016, generální závazné stanovisko podle § 19 zákona 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, k umístění staveb a zařízení nesouvisejících s dobýváním ložisek hořlavého 

zemního plynu vázaného na uhelné sloje v CHLÚ Rychvald. Platnost závazného stanoviska 

je omezena na dobu 5 let, tzn. do dubna 2021. 

Tímto závazným stanoviskem KÚ MSK souhlasí s  umísťováním staveb a zařízení 

nesouvisejících s dobýváním ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje 

v CHLÚ Rychvald bez stanovení podmínek pro jejich provedení s výjimkou: 
a.  stavby nebo zařízení související s vyhledáváním, průzkumem nebo dobýváním 

jiných výhradních ložisek než jsou ložiska černého uhlí  

b.  vrty, jejichž konečná hloubka bude větší než 30 m a budou zasahovat do 

ložisek hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje, tj. pod rozhraní 

pokryvné útvary karbonu – karbon.  

Závazné stanovisko č.j. MSK 65398/2011 ze dne 20.4.2011 tímto pozbylo platnosti. 
 

OKD, a.s. (březen/2014, platnost potvrzena květen/2017) 

Společnost OKD, a.s. v rámci poskytnuté datové sady předala grafická data Důlní podmínky 

pro stavby na území dotčeném důlní činností. Tato data souvisí s dokumentem "Podmínky 

ochrany ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve 

ve vymezené části okresu Karviná“. 
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Zpracování nových podmínek ochrany ložisek černého uhlí vychází z potřeby reagovat na 

ukončení těžby především v dobývacím prostoru Horní Suchá a Dolní Suchá, čímž dojde ke 

zmírnění očekávaných projevů poddolování na povrch a povrchové objekty v zájmovém 

období. 

Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo dne 3.5.2016 rozhodnutí č.j. 748/58016, 

30134/ENV, kterým se nahrazuje příloha č. 1 a 2 rozhodnutí č.j. 984/580/13, 47186/ENV ze 

dne 4.7.2013 o změně CHLÚ české části Hornoslezské pánve. 
 

Podmínky ochrany zohledňují dosavadní kvalifikaci stanovišť podle intenzity povrchových 

projevů poddolování podle ČSN 730 039 - Navrhování objektů na poddolovaném území. 
 

Výřez mapy důlních podmínek v Moravskoslezském kraji 

 
Zdroj: OKD, a.s. (potvrzeno květen/2017) 

 

Západně od souřadnice y= 462 500 zůstávají v platnosti podmínky ochrany ložisek černého 

uhlí v CHLÚ stanovené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 

580/263c/ENV/09 ze dne 3.7.2009. 

 
Zdroj: OKD, a.s. (platnost potvrzena květen/2017) 



 164 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka:  

 

 

62. SESUVNÁ ÚZEMÍ A ÚZEMÍ JINÝCH GEOLOGICKÝCH RIZIK 

 

Definice:  Svahové nestability. Plošné neřízení výstupy metanu. 

 

Poskytovatel: Česká geologická služba (duben/2019) 

 Magistrát města Havířova, odbor investiční výstavby (říjen/2013) 

 

P. předpis: Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů,  

§ 13 a § 17. 

Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních 

děl, § 11 odst. 4. 

Vyhláška č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování 

geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu 

zásob výhradních ložisek, § 10 a Příloha č. 9 – čl. 4 a čl. 5. 

Usnesení vlády č. 993 ze dne 14. října 2002 k problematice plošných 

neřízených výstupů metanu. 

 

Zdroj:  Poskytování dat pro ÚAP (informace k poskytování dat):  

Úvodní stránka → služby → poskytování dat → poskytování dat pro územně 

analytické podklady  

 WMS služba: 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/

WmsServer  

https://mapy.geology.cz/radon/  

Limit č.: 5.5.105, 4.3.103, 4.3.105 

 

Česká geologická služba (duben/2019) 

 

Sesuvy na území ORP Havířov 

 

Sesuvná území plošná 
Číslo 

sesuvu 

Stupeň 

aktivity 

Rok pořízení 

záznamu 
Revize Snímek Lokalita Dotčená území 

3605 aktivní 1962 2008 

 

Dolní 

Datyně 

Havířov (k.ú. 

Dolní Datyně, 

Havířov-město) 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
https://mapy.geology.cz/radon/


 165 

Číslo 

sesuvu 

Stupeň 

aktivity 

Rok pořízení 

záznamu 
Revize Snímek Lokalita Dotčená území 

3606 aktivní 1962 2008 

 

Dolní 

Datyně 

Havířov (k.ú. 

Dolní Datyně) 

3610 potencionální 1963 2010 

 

Dolní 

Datyně 

Havířov (k.ú. 

Dolní Datyně, 

Havířov-město) 

3611 potencionální 1963 1974 

 

Dolní 

Datyně 

Horní Bludovice 

(k.ú. Prostřední 

Bludovice) 

3616 aktivní 1963 2008 

 

Albrechtice 

u Českého 

Těšína 

Albrechtice (k.ú. 

Albrechtice u 

Českého Těšína) 

3617 aktivní 1963 2010 

 

Dolní 

Těrlicko 

Těrlicko (k.ú. 

Dolní Těrlicko) 

3621 potencionální 1963 2003 

 

Dolní 

Těrlicko 

Těrlicko (k.ú. 

Dolní Těrlicko) 

3623 potencionální 1963 1979 

 

Chotěbuz 

Albrechtice (k.ú. 

Albrechtice u 

Českého Těšína) 

3630 potencionální 1963 2008 

 

Hradiště 

pod Babí 

horou 

Těrlicko (k.ú. 

Hradiště pod Babí 

horou) 
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Číslo 

sesuvu 

Stupeň 

aktivity 

Rok pořízení 

záznamu 
Revize Snímek Lokalita Dotčená území 

4094 potencionální 1963 2009 

 

Horní 

Těrlicko 

Těrlicko (k.ú. 

Horní Těrlicko) 

6605 potencionální 1999 2008 

 

Horní 

Těrlicko 

Těrlicko (k.ú. 

Horní Těrlicko) 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

Sesuvná území bodová 

Číslo 

sesuvu 

Stupeň 

aktivity 

Rok pořízení 

záznamu 
Revize Snímek Lokalita Dotčená území 

6089 pohřbený 2000 2008 

 

Bludovice 2 
Havířov (k.ú. 

Bludovice) 

6976 pohřbený 1988 2008 

 

Bludovice 
Havířov (k.ú. 

Bludovice) 

6977 potencionální 2000 2003 

 

Albrechtice 

Albrechtice (k.ú. 

Albrechtice u 

Českého Těšína) 

7419 aktivní 2004 2004 

 

Horní 

Těrlicko 

Těrlicko (k.ú. 

Horní Těrlicko) 

9319 potencionální 2010 2010 

 

Prostřední 

Bludovice 

Horní Bludovice 

(k.ú. Prostřední 

Bludovice) 
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Číslo 

sesuvu 

Stupeň 

aktivity 

Rok pořízení 

záznamu 
Revize Snímek Lokalita Dotčená území 

9320 aktivní 2010 - 

 

Prostřední 

Bludovice 

Horní Bludovice 

(k.ú. Prostřední 

Bludovice) 

9321 aktivní 2010 2010 

 

Horní 

Těrlicko 

Těrlicko (k.ú. 

Horní Těrlicko) 

 

Sesuvná území plošná   Sesuvná území bodová 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

Svahové nestability na území ORP Havířov 
 

Svahové nestability plošné – nad 50 m 

Číslo SN 
Stupeň 

aktivity 
Typ SN Snímek Lokalita Dotčená území 

1 aktivní sesuv 

 

Havířov 
Havířov (k.ú. 

Bludovice) 

2 aktivní sesuv 

 

Horní 

Bludovice 

Horní 

Bludovice (k.ú. 

Prostřední 

Bludovice) 
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Číslo SN 
Stupeň 

aktivity 
Typ SN Snímek Lokalita Dotčená území 

3 
dočasně 

uklidněné 
sesuv 

 

Těrlicko 

Těrlicko (k.ú. 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko) 

3 
dočasně 

uklidněné 
sesuv 

 

Těrlicko 
Těrlicko (k.ú. 

Horní Těrlicko) 

Poznámka: číslo SN = pořadí na listu ZM10 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

Svahové nestability bodové – do délky 50 m 

Číslo SN 
Stupeň 

aktivity 
Typ SN Snímek Lokalita Dotčená území 

1 aktivní sesuv 

 

Albrechtice 

Albrechtice 

(k.ú. 

Albrechtice u 

Českého 

Těšína) 

1 aktivní sesuv 

 

Těrlicko 
Těrlicko (k.ú. 

Dolní Těrlicko) 

2 aktivní sesuv 

 

Těrlicko 
Těrlicko (k.ú. 

Horní Těrlicko) 

2 aktivní sesuv 

 

Těrlicko 

Těrlicko (k.ú. 

Hradiště pod 

Babí horou) 
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Číslo SN 
Stupeň 

aktivity 
Typ SN Snímek Lokalita Dotčená území 

3 aktivní sesuv 

 

Havířov 
Havířov (k.ú. 

Bludovice) 

3a 
dočasně 

uklidněné 
sesuv 

 

Těrlicko 
Těrlicko (k.ú. 

Dolní Těrlicko) 

4 aktivní sesuv 

 

Těrlicko 
Těrlicko (k.ú. 

Horní Těrlicko) 

4 aktivní sesuv 

 

Horní 

Bludovice 

Horní 

Bludovice (k.ú. 

Prostřední 

Bludovice) 

5 aktivní sesuv 

 

Havířov 
Havířov (k.ú. 

Bludovice) 

6 aktivní sesuv 

 

Havířov 
Havířov (k.ú. 

Dolní Datyně) 

7 aktivní sesuv 

 

Horní 

Bludovice  

Horní 

Bludovice (k.ú. 

Prostřední 

Bludovice) 

8 
dočasně 

uklidněné 
sesuv 

 

Horní 

Bludovice  

Horní 

Bludovice (k.ú. 

Prostřední 

Bludovice) 

Poznámka: číslo SN = pořadí na listu ZM10 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 
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Svahové nestability plošné   Svahové nestability bodové 

    
Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

Magistrát města Havířova, odbor investiční výstavby (říjen/2013) 

V září roku 2013 byl proveden geologický průzkum v k.ú. Dolní Datyně. Cílem 

monitorovacích prací bylo potvrzení, či vyvrácení hypotézy možných sesuvných aktivit  

v okolí tělesa náspu a jejich negativního dopadu na vedení komunikace a mostu na ul. „Na 

Hliníkách“ v katastru obce Dolní Datyně. Provedeným monitoringem byly prokázány 

významné posuny a výzdvihy v tělese silničního náspu (ve výkrese záměrů ozn. Z123, 

problém k řešení EZ12). 
 

 
Zdroj: Magistrát města Havířova (říjen/2013) 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  + 

Poznámka: 

Záměry v území: 

Ozn.záměru ve 

výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 
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Z123 
Sesuvné území - monitoring 

sesuvu 
Havířov Dolní Datyně Místní trvá trvá 

Problém k řešení v území: 

Kód Charakteristika Odůvodnění Dotčené obce 
Dotčené 

k.ú. 

Stav 

2016 

Stav 

2020 

EZ12 
Neregistrovaný 

sesuv  

Proveden geologický průzkum – 

aktivní sesuv 
Havířov 

Dolní 

Datyně 
trvá trvá 

EZ18 
Neregistrovaný 

sesuv 

Proveden geologický průzkum – 

aktivní sesuv 
Havířov Bludovice 

nový 

problém 
vyřešeno 

 

63. STARÁ DŮLNÍ DÍLA 
 

Definice:  Starým důlním dílem se podle zákona rozumí důlní dílo v podzemí, které je 

opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje 

nebo není znám. Kategorie „staré důlní dílo“ zahrnuje pouze ta důlní díla  

a jejich případné projevy na povrch, která jsou evidována na základě oznámení 

jejich existence na MŽP. 

 

Poskytovatel: Česká geologická služba (duben/2019) 

DIAMO s.p., Odštěpný závod ODRA (červen/2012, potvrzeno duben/2016) 

 

P. předpis: Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 35. 

Vyhláška č. 363/1992 Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich 

registru, ve znění vyhlášky č. 368/2004 Sb., § 1 a § 2. 

Zdroj:  Poskytování dat pro ÚAP (informace k poskytování dat):  

Úvodní stránka → služby → poskytování dat → poskytování dat pro územně 

analytické podklady  

 Mapový portál ČGS: https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/  

Informace o starých důlních dílech: http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-

dila/stara-dulni-dila   

  WMS služba: 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/

WmsServer  

Limit č.: 5.5.105 

 

Česká geologická služba (duben/2019): 

Poskytnutá datová sada neobsahuje žádné informace o tomto sledovaném jevu. 

 

DIAMO s.p., Odštěpný závod ODRA (červen/2012, potvrzeno duben/2016): 

Společnost poskytla informace o zlikvidovaných hlavních důlních dílech (nejsou starými 

důlnimi díly). 

 

Seznam zlikvidovaných hlavních důlních děl ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov 

 

Název Katastrální území Měst. úřad 

Jáma F 1 Horní Suchá Horní Suchá 

Jáma F 2 Horní Suchá Horní Suchá 

Jáma F 4 Horní Suchá Horní Suchá 

Šachtice F 5 Horní Suchá Horní Suchá 

https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi/
http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-dila/stara-dulni-dila
http://www.geology.cz/extranet/sgs/dulni-dila/stara-dulni-dila
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Dulni_Dila/Udaje_o_uzemi/MapServer/WmsServer
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Na uvedených zlikvidovaných hlavních důlních dílech (HDD) provádí DIAMO, s. p., 

o. z. ODRA kontrolní činnost v souladu s vyhláškou ČBÚ č.j. 52/1997 Sb. v platném znění. 

Na zlikvidovaných HDD F1 a F4 realizuje společnost Green Gas DPB, a.s. těžbu hořlavého 

zemního plynu vázaného na uhelné sloje. 

Kolem uvedených zlikvidovaných HDD stanovil Obecná úřad Horní Suchá územním 

rozhodnutím č.j. 110/03/Ha. ze dne 26.3.2003 stavební uzávěru. V roce 2006 byla na základě 

požadavku obce s ohledem na plánovanou výstavbu komunikací provedena a SÚ Horní Suchá 

schválena výjimka ze stavební uzávěry č.j. 57/06/Ha. 

 

 
Zdroj: DIAMO s.p., Odštěpný závod ODRA (potvrzeno duben/2016) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka:  

 

64. STARÉ ZÁTĚŽE ÚZEMÍ A KONTAMINOVANÉ PLOCHY 
 

Definice:  Za starou ekologickou zátěž se považuje závažná kontaminace horninového 

prostředí, podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným 

nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná např.  

o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy 

apod.). Zjištěnou kontaminaci lze považovat za starou ekologickou zátěž pouze 

v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.  

Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat  

o skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, 

nezabezpečené sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny, území 

postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a uzavřená úložiště 

těžebních odpadů představující závažná rizika. 
 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, portál SEKM (září/2020) 
 

P. předpis: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, § 42, Příloha 1.  
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Zdroj:  Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM): http://www.sekm.cz//  
 

Limit č.: 4.4.103 
 

Ministerstvo životního prostředí ČR, portál SEKM (září/2020) 
 

Staré zátěže a kontaminované plochy v řešeném území 
Číslo 

zátěže 
Obec Lokalita K.ú. Priorita Zdroj dat 

12001 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Červenky 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
N2.1 

databáze SEKM, úkol 

NIKM2 

37696001 Havířov 
DTS 8806 Bludovice-

Životice - vodárna 
Bludovice N2.0 

databáze SEKM, úkol 

MF ČR 

3755003 Havířov 
Benzina s.r.o. DSPHM 

Prostřední Suchá 
Prostřední Suchá P1.1 

databáze SEKM, úkol 

MF ČR 

37742001 Havířov 
Odkaliště dolu 

František 
Prostřední Suchá N2.0 

databáze SEKM, úkol 

MF ČR 

3755001 Havířov 
RWE GasNet, s.r.o. 

Havířov 
Prostřední Suchá P1.1 

databáze SEKM, úkol 

MF ČR 

3755002 Havířov skládka TKO Prostřední Suchá P1.0 
databáze SEKM, úkol 

NIKM2 

0 Havířov skládka TKO Prostřední Suchá xxx 
Magistrát města 

Havířova 

11236001 Havířov 
RWE GasNet, s.r.o. 

vyřazené trasy 

Prostřední Suchá  

Dolní Suchá 
A2.3 

databáze SEKM, úkol 

MF ČR 

44404001 Horní Suchá 
Horní Suchá - bývalá 

plynárna 
Horní Suchá P4.1 

databáze SEKM, úkol 

NIKM2 

4440001 Horní Suchá PRIMAGAS Horní Suchá A3.1 
databáze SEKM, úkol 

MF ČR 

3755004 Horní Suchá 
Benzina s.r.o - 

produktovod 

Horní Suchá 

Havířov 
N2.0 

databáze SEKM, úkol 

MF ČR 

66577001 Těrlicko 
DTS 8854 Těrlicko-

Těrlicko - areál 
Horní Těrlicko N2.0 

databáze SEKM, úkol 

MF ČR 

47489001 Těrlicko 
skládka Těrlicko 

Hradiště 

Hradiště pod Babí 

horou 
N1.0 

databáze SEKM, úkol 

NIKM2 

16657001 Těrlicko Skládka TKO Borky 
Hradiště pod Babí 

horou 
P1.1 

databáze SEKM, úkol 

NIKM2 

Zdroj: Ministerstvo ŽP, portál SEKM (září/2020) 

 

 
Zdroj: Ministerstvo ŽP, portál SEKM (září/2020) 

http://www.sekm.cz/
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Název: Červenky 

Číslo zátěže: 12001 

Obec: Albrechtice u Českého Těšína 

Typ zátěže: komunální skládka TKO  

Lokalizace: Stará skládka TKO v prostoru bývalé terénní deprese. V současné době  

(r. 2019) splývá povrch skládky s okolním terénem. Skládkování bylo 

pravděpodobně prováděno koncem 20. století. Materiál skládky nebyl 

vymístěn, proběhla pouze technická rekultivace povrchu skládky. Přesné údaje 

o provozu skládky a její rekultivaci nejsou k dispozici. V lokalitě byl prováděn 

koncem 90. let monitoring podzemní vody, který neprokázal zvýšenou úroveň 

kontaminantů. (problém k řešení EZ11). 

 

 
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020) 

Název: DTS 8806 Bludovice – Životice – vodárna 

Číslo zátěže: 37696001 

Obec: Havířov 

Typ zátěže: výroba a distribuce elektrické energie  

Cíl opatření: Stožárová distribuční transformační stanice (DTS) evidovaná pod číslem 8806. 

Na lokalitě byly dříve provedeny průzkumné práce (2004), které ověřily mírné 

znečištění zemin ropnými látkami (118 mg/kg NEL). 
 

 
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020) 

 

http://www.sekm.cz/portal/
http://www.sekm.cz/portal/
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Název: Benzina s.r.o. DSPHM Prostřední Suchá 

Číslo zátěže: 3755003 

Obec: Havířov 

Typ zátěže: manipulace s ropnými látkami 

Lokalizace:  Bývalý distribuční sklad Benzina a.s. se nachází v Havířově - Prostřední 

Suché, ve Fryštátské ulici. Od r.1971 zde byl zahájen provoz DS pohonných 

hmot Benzina s.p.. V letech 1971 až 1978 byla v areálu skladována nafta, po 

r. 1978 se zde skladovaly a stáčely výhradně automob. benzíny. Benzíny byly 

do skladu přiváděny produktovodem z býv. stáčiště na žel. vlečce v objektu 

Severomoravských plynáren a.s., kam byly dopravovány želez. cisternami.  

V r. 1995 byl vyčištěn a zaslepen produktovod do DS. Činnost DS byla 

ukončena v r. 1996. V období let 2006 až 2009 probíhaly sanační práce. 2010 

- veškeré práce ukončeny. Inventarizace SEZ. resp. kontaminovaných míst  

s výskytem POPs 2010.  

 

 
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020 

 

Název: Odkaliště dolu František  

Číslo zátěže: 37742001 

Obec: Havířov 

Typ zátěže: odkaliště 

Lokalizace: Zájmové území se nachází severozápadně od obce Horní Suchá, mezi městy 

Havířov a Karviná. Rekultivované odkaliště zavřeného dolu František celkem 

zabírá plochu cca 105,9 ha. Je rozděleno na dílčí plochy 1A až 1F.  

V minulosti, až do roku 1999, byly na lokalitu ukádány kaly z výroby uhlí.  

V současné době (r. 2019) není území využíváno. (problém k řešení EZ11).

 
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020) 

http://www.sekm.cz/portal/
http://www.sekm.cz/portal/
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Název:  RWE GasNet, s.r.o. Havířov 

Číslo zátěže: 3755001 

Obec:  Havířov 

Typ zátěže: kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita 

Lokalizace: V minulosti komplex bývalé plynárny s výrobou svítilpynu. Poté v období 

společnosti SMP, a.s. nevýrobní činnost. Zajišťování dodávek zemního plynu 

a údržbu plynofikačního systému. V současnosti (2019) je společnost 

GASCONTROL výrobcem a dodavatelem technologií a výrobků zejména 

pro plynárenství a energetiku. (problém k řešení EZ11). 

 

 
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020) 

 

Název:  Skládka TKO 

Číslo zátěže: 3755002 

Obec:  Havířov 

Typ zátěže: skládka TKO 

Lokalizace: Zrekultivovaná stará skládka TKO v protoru bývalé terénní deprese. 

V současné době povrch skládky splývá s okolním terénem. Skládkování bylo 

pravděpodobně ukončeno těsně po roce 2000. Odpad nebyl vymístěn, proběhla 

pouze technická rekultivace. Přesné údaje o provozu a rekultivaci nejsou 

k dispozici. Poskytnutá grafická část, která byla předána v březnu 2014, byla 

chybná. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor environmentálních rizik, 

bylo na tuto skutečnost upozorněno a v květnu poskytlo v rámci datové sady 

zákres jak původního umístění, tak doplněné místo, které je v souladu 

s textovou částí (problém k řešení EZ15). 

  
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020) 

http://www.sekm.cz/portal/
http://www.sekm.cz/portal/
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Název:  RWE GasNet, s.r.o. – vyřazené trasy 

Číslo zátěže: 11236001 

Obec:  Havířov 

Typ zátěže: manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) 

Lokalizace: Staré potrubní řady koksárenského plynu v provozních oblastech Karviná  

a Ostrava. Bývalé plynovody procházejí územím významných sídelních 

útvarů: Ostrava, Karviná, Bohumín, Rychvald, Orlová a Havířov. Plošiny 

Orlovská, Karvinská, Havířovská a Ostravská Niva. Území je silně porušené 

radiální třetihorní tektonikou, četné antropogenní tvary, haldy, poklesy 

(problém k řešení EZ13). 

 

 
Zdroj: Ministerstvo ŽP (květen/2014, v roce 2016 potvrzeno mlčky) 

 

Název:  Horní Suchá – bývalá plynárna 

Číslo zátěže: 44404001 

Obec:  Horní Suchá 

Typ zátěže: kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita 

Lokalizace: Území po bývalé plynárně se nachází v centru obce. Plynárna byla vybudována 

vedle cukrovaru v roce 1860 k výrobě svítiplynu. V současné době se na jejím 

území nachází parčík. Ukončení provozu není známo. Nicméně při zemních 

pracích, které se prováděly v nejbližším okolí i na samotné lokalitě nebyly 

nalezeny známky kontaminace. (problém k řešení EZ11). 

 
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020) 

 

 

http://www.sekm.cz/portal/
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Název:  PRIMAGAS 

Číslo zátěže: 4440001 

Obec:  Horní Suchá 

Typ zátěže: manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) 

Lokalizace: Lokalita se nachází v katastrálním území obce Horní Suchá, v místě bývalého 

hliniště a cihelny. Zhruba v polovině šedesátých let byl v tomto prostoru 

zahájen provoz stáčírny benzínu. Začátkem 70.let byl zahájen provoz plnírny 

PB lahví. Na podzim roku 1995 ukončen provoz přečerpávací stanice Benziny. 

V současné době (r. 2019) zajišťují dodávky LPG (propanu a propan butanu) 

do zásobníků a čerpacích stanic LPG a dále v ocelových a kompozitních 

plastových PB láhvích. (problém k řešení EZ11). 

 
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020) 

 

Název:  Benzina s.r.o. - produktovod 

Číslo zátěže: 3755004 

Obec:  Horní Suchá, Havířov 

Typ zátěže: manipulace s ropnými látkami 

Lokalizace: Produktovod představuje podzemní vedení pro přepravu kapalných ropných 

uhlovodíků (benzín, nafta). Produktovod spojoval distribuční skald PHM  

a stáčecí místo. Délka trasy je 2,29 km a probíha mezi městem Havířov a Horní 

Suchá. V současné době (r. 2019) je mimo provoz, na trase byla provedena 

nápravná opatření - sanace. Od roku 2013 jsou nápravná opatření deklarována 

jako úspěšně ukončená. (problém k řešení TZ5). 

 
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020) 

 

http://www.sekm.cz/portal/
http://www.sekm.cz/portal/
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Název:  DTS 8854 Těrlicko – Těrlicko - areál 

Číslo zátěže: 66577001 

Obec:  Těrlicko 

Typ zátěže: výroba a distribuce elektrické energie 

Cíl opatření: Stožárová distribuční transformační stanice (DTS) evidovaná pod číslem 8854. 

Na lokalitě byly dříve provedeny průzkumné práce (2004), které ověřily mírné 

znečištění zemin přípovrchové vrstvy ropnými látkami (NEL). Kontaminace 

PCB nebyla potvrzena. (problém k řešení EZ11). 

 

 
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020) 

 

Název:  skládka Těrlicko-Hradiště 

Číslo zátěže: 47489001 

Obec:  Těrlicko 

Typ zátěže: neuvedeno 

Lokalizace: neuvedeno 

Poznámka pořizovatele ÚAP: V rámci projednání aktualizace ÚAP obec Těrlicko vznesla 

připomínku, že na základě dochovaných informací tato skládka nikdy neexistovala. Obec 

požádala prostřednictvím pořizovatele ÚAP o oslovení poskytovatele o sjednání nápravy 

(problém k řešení EZ11). 

Dopisem MŽP ČR z října 2014 bylo sděleno, že upřesnění lokalizace kontaminovaných míst 

bude možné až v rámci realizace II.etapy Národní intervence kontaminovaných míst, která by 

měla být zahájena v roce 2015. 

 

 
Zdroj: Ministerstvo ŽP (květen/2014, v roce 2016 potvrzeno mlčky) 

http://www.sekm.cz/portal/
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Název:  skládka TKO Borky 

Číslo zátěže: 16657001 

Obec:  Těrlicko 

Typ zátěže: skládka TKO 

Lokalizace: Stará skládka TKO v prostoru údolí, v současnosti je terén zarovnán. Plocha 

skládky je odhadována na 0,8 ha. Skládkování bylo ukončeno koncem 90. let 

minulého století. Odpad nebyl vymístěn, proběhla pouze rekultivace překrytím 

zeminou. Přesné údaje o provozu a rekultivaci nejsou k dispozici. (problém 

k řešení EZ11). 
 

 
Zdroj: www.sekm.cz/portal/ (září/2020) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka: 

Problém k řešení v území: 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 
Dotčené k.ú. Stav 2016 Stav 2020 

TZ5 

Pořizovateli ÚAP 

předána aktualizována 

trasa produktovodu, 

nutno zapracovat do 

ÚP. 

Rozdíl tras produktovodu mezi 

ÚP a ÚAP 

Horní Suchá. 

Havířov 

Horní Suchá, 

Prostřední 

Suchá 

trvá 

Horní 

Suchá – 

vyřešeno, 

Havířov-

trvá 

EZ11 Staré ekologické zátěže 

Negativní vliv zástavbu na 

kvalitu zemědělské půdy, 

podzemní vody, v Těrlicku 

severní skládka chybně dle obce 

uvedena, nutno řešit 

s poskytovatelem údaje o území 

Albrechtice, 

Havířov, 

Horní Suchá, 

Těrlicko 

Celé území 

obcí 

trvá – 

v řešení 

MŽP ČR 

trvá – 

v řešení 

MŽP ČR 

EZ13 
Vyřazené zátěže 

produktovodu 

Problém nutné specifikovat jako 

nadmístní k řešení v ZÚR a 

krajských ÚAP 

Havířov 

Dolní Suchá, 

Prostřední 

Suchá 

trvá trvá 

EZ15 Skládka TKO Chybná grafická část Havířov Dolní Suchá 

trvá – 

v řešení 

MŽP ČR 

trvá – 

v řešení 

MŽP ČR 

 

 

http://www.sekm.cz/portal/
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64a. UZAVŘENÁ A OPUŠTĚNÁ ÚLOŽNÁ MÍSTA TĚŽEBNÍHO ODPADU 

 

Definice:  Úložným místem je důlní stavba vyhrazená pro ukládání těžebního odpadu  

v pevném nebo kapalném stavu nebo ve formě roztoku či suspenze, včetně 

odkališť, přičemž součástí této stavby je zpravidla hráz nebo jiný dílčí objekt 

sloužící k držení, zachycení, spoutání nebo k jiné podpůrné úloze pro úložné 

místo, s výjimkou vytěžených prostor, které jsou těžebním odpadem po 

vytěžení znovu vyplňovány v rámci sanace a rekultivace a při provádění 

stavebních prací. 

Opuštěným úložným místem je úložné místo, jehož původní provozovatel nebo 

právní nástupce neexistuje nebo není znám. Úložná místa se z hlediska 

možných vlivů na životy, lidské zdraví a životní prostředí zařazují do kategorií 

I nebo II. O zařazení úložného místa do kategorie a o změně kategorie 

rozhodne na základě žádosti provozovatele obvodní báňský úřad.  

Uzavřené úložné místo je místo sanované a rekultivované ke dni 31. 12. 2010  

a dále se za uzavřené považuje úložné místo po ukončení doby stanovené  

v povolení obvodního báňského úřadu. 

 

Poskytovatel: ČEZ Energetické produkty, s.r.o. (červen/2020) 

OKD, a.s. (březen/2014, potvrzení platnosti květen/2017) 

 

P. předpis: Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 17 odst. 4, § 23. 

 

Zdroj:  Inventarizace úložných míst: 

https://mapy.geology.cz/inventarizace_uloznych_mist/  

WMS služba:  

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/ium/MapServer/WMSServer  

Registr rizikových opuštěných úložných míst: https://mapy.geology.cz/rroum/  

WMS služba:  

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/RROUM/MapServer/WMSSer

ver     

 

Limit č.: 4.4.113 

 

ČEZ Energetické produkty, s.r.o. (červen/2020) 

Jedná se o složiště popelovin – Lokalita Kašpárkovice - uvnitř oploceného areálu na území 

města Havířova, v katastrálním území Dolní Suchá. Složiště bylo vybudováno  

a zkolaudováno jako dočasná stavba povolená do roku 2021 na původní rekultivační stavbě 

v území s doznívajícími důlními vlivy. Plocha úložiště činí cca 7,8 ha. 

Realizace záměru rekultivace je v současné době ve fázi udržovacích prací v areálu i ve 

vlastním složišti (záměr označen Z164). 

 

https://mapy.geology.cz/inventarizace_uloznych_mist/
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/ium/MapServer/WMSServer
https://mapy.geology.cz/rroum/
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/RROUM/MapServer/WMSServer
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Odpady/RROUM/MapServer/WMSServer
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Zdroj: ČEZ Energetické produkty, s.r.o. (květen/2020) 

 

OKD, a.s. (březen/2014, potvrzení platnosti květen/2017) 

Podle poskytnutých dat se odval, výsypka, odkaliště, halda vyskytuje pouze na území města 

Havířova a to v k.ú. Dolní Suchá a v k.ú. Prostřední Suchá. 

 

Dočišťovací rybníky s celkovou plochou 28,5 ha, představuje soustava sedmi vodních nádrží 

u Sušanky v k.ú. Dolní Suché. Dvě severní nádrže jsou navrženy ke změně funkčního využití 

a to pro výrobu lehkého průmyslu a skladování. V severní části k.ú. Dolní Suché je nádrž 

Carbol o ploše cca 10 ha. V následujících letech má být nádrž naplněna flotační hlušinou. 

V severní části k.ú. Prostřední Suchá jsou plochy usazovacích nádrží. 
 

 
Zdroj: OKD, a.s. (květen/2017) 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN 

V ÚZEMÍ 
-  + + 

Poznámka:   

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z164 
Rekultivace Kašpárkovice 

(odlišně od AWT) 
Havířov Dolní Suchá Místní 

trvá – 

částečně v 

realizaci 

trvá – 

částečně v 

realizaci 

 

 

65. OBLASTI S PŘEKROČENÝMI IMISNÍMI LIMITY 

 

Definice:  Ministerstvo životního prostředí každoročně zveřejňuje mapy pětiletých 

průměrů úrovně znečištění ovzduší České republiky. Mapy obsahují v každém 

čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 

kalendářních let pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit dle 

přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

 

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí (duben/2016) 

 

P. předpis: Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, §5, § 

9, §11, § 14, Přílohy č. 1 a č. 3. 

 

Zdroj:  MŽP zveřejňuje mapy úrovně znečištění České republiky na webu ČHMÚ: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html  

 

Limit č.: 4.2.102 

 

Ministerstvo životního prostředí (duben/2016) 

Ministerstvo životního prostředí dne 14. 4. 2016 vydalo opatřením obecné povahy Programu 

zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A. Cílem 

tohoto programu je v co možná nejkratší době dosáhnout zákonem požadované kvality 

ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity jsou v aglomeraci CZ08A - OV/KA/FM 

překročeny, tuto kvalitu ovzduší udržet a dále ji zlepšovat a to na celém území aglomerace.  

Stanovené emisní stropy se tímto programem uplatní do roku 2020 včetně. 

 

Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je 

překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Vymezení provádí 

ministerstvo životního prostředí.  

 

Data ve formátu ESRI jsou konstruovány ve čtvercové síti 1x1 km. Jestliže je překročen 

imisní limit, potom čtverec má hodnotu 1, jinak má hodnotu 0. 

 

Obec ve vyhlášce vymezí území nízkoemisní zóny a emisní kategorie vozidel, které mají 

dovolen vjezd do této zóny. Obec může dále vyhláškou stanovit, že se omezení vjezdu do 

nízkoemisní zóny nevztahuje na osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny. 

V ORP Havířov nízkoemisní zóny nejsou vyhlášeny. 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html
http://www.msk.cz/assets/zivotni_prostredi/oop_cz08a_fin_s_oduvodnenim.pdf
http://www.msk.cz/assets/zivotni_prostredi/priloha_1_k_oop_cz08a_pzko_compressed.pdf
http://www.msk.cz/assets/zivotni_prostredi/priloha_1_k_oop_cz08a_pzko_compressed.pdf
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Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (duben/2016) 

 

Šedá plocha - překročení imisního limitu (SO2, CO, PM10,PM2,5,  NO2, benzen, Pb) na celém 

území ORP Havířov – aktuálnost v roce 2015 

 

Území s překročením imisního limitu – zákon č. 201/2012Sb.: 

Označení Limitní veličiny Sledované veličiny 

ZdrLV  překročení imisního limitu LV SO2, CO, PM10,PM2,5,  NO2, benzen, Pb 

ZdrTV 
překročení imisního limitu LV bez 

přízemního ozonu  
As, Cd, Ni, benzo(a)pyren 

ZdrTVO3 
překročení imisního limitu LV včetně 

přízemního ozonu 
As, Cd, Ni, benzo(a)pyren, O3 

ZdrVTV 
překročení imisního limitu LV bez 

přízemního ozonu 

SO2, CO, PM10,PM2,5,  NO2, benzen, Pb, As, Cd, 

Ni, benzo(a)pyren 

ZdrLVTVO3 
překročení imisního limitu LV včetně 

přízemního ozonu  

SO2, CO, PM10,PM2,5,  NO2, benzen, Pb, As, Cd, 

Ni, benzo(a)pyren, O3 

 

Sledované veličina - hodnoty klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro 

znečišťující látky 

NO2 oxid dusičitý, roční průměr  

PM10 částice PM10, roční průměr   

PM10 - m36 částice PM10, 36. max. 24hod. průměr  

PM2,5 jemné částice PM2,5, roční průměr  

BZN benzen, roční průměr  

BaP benzo[a]pyren, roční průměr  

SO2 - m4 oxid siřičitý, 4. max. 24hod. průměr  

As arsen, roční průměr  

Pb olovo, roční průměr  

Ni nikl, roční průměr  

Cd kadmium, roční průměr  

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka:  

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/NO2/14NO2_regT.gif
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/PM10/14PM10_regT.gif
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/PM10m36/14PM10m36_regT.gif
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/PM25/14PM25_regT.gif
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/BZN/14BZN_regT.gif
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/BaP/14BaP_regT.gif
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/SO2m4/14SO2m4_regT.gif
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/As/14As_regT.gif
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/Pb/14Pb_regT.gif
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/Ni/14Ni_regT.gif
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/Cd/14Cd_regT.gif


 185 

65a. HLUKOVÉ ZÓNY OBCÍ 

 

Definice:  Strategické hlukové mapy Ministerstvo zdravotnictví pořizuje v souladu se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady o hodnocení a řízení hluku ve 

venkovním prostředí. Mapy byly pořízeny pro hlavní silnice, po kterých 

projede více než 3 000 000 vozidel za rok, hlavní železnice, po kterých projede 

více než 30 000 vlaků za rok, hlavní letiště s více než 50 000 vzlety nebo 

přistáními za rok (Letiště Václava Havla Praha) a pro aglomerace, které určí 

členský stát. V případě České republiky jde o aglomerace Praha, Brno, 

Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec a Ústí nad Labem – Teplice. Nezbytnými 

daty pro hlukové mapování jsou data z oblasti dopravy, zeměměřictví, 

demografické statistiky a v neposlední řadě i akustiky a jejich zpracovatelem je 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.  

Cílem strategického hlukového mapování je zjištění úrovně hluku ve 

venkovním prostředí, jemuž jsou vystaveni lidé zejména v zastavěných 

oblastech, ve veřejných parcích nebo v tichých oblastech aglomerací, v tichých 

oblastech ve volné krajině, v blízkosti škol, nemocnic a jiných citlivých budov 

nebo obydlených oblastech. 

 

Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví 

 

P. předpis: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, §30 až § 34, § 80 odst. 1 

Vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování, §2, §3, § 4  

a Příloha č. 1. 

Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí 

 

Zdroj:  Hlukové mapy: https://geoportal.mzcr.cz/shm/     

 

Limit č.: 4.101 

 

Pro 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů nebyl zpracován jev A065a – 

Hlukové zóny obcí.  

 

67. TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU A JEJICH 

 OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice:  Stavbou pro úpravu vody je soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu 

vody (úpravna vody); za stavbu pro úpravu vody se pro účely vybraných údajů 

majetkové nebo provozní evidence považuje i stavba k jímání vody,  

s případným zařízením na zdravotní zabezpečení vody bez technologie úpravy 

vody. 

 

Poskytovatel: Obce prostřednictvím pořizovatele (Úřad územního plánování) 

   Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) - 

záměry 

OKD, a.s. (březen/2014, platnost potvrzena květen/2017) 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017) 

 

https://geoportal.mzcr.cz/shm/
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P. předpis: Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů, § 2, § 4, § 5 a § 23. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,  

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175.  

 

Zdroj:  Výstupy z IS VaK na stránkách MZe: eAGRI → Voda → Vodovody  

a kanalizace → Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací  

eAGRI → Voda → Vodovody a kanalizace → Plány rozvoje vodovodů  

a kanalizací 

 

Limit č.: 3.6.103 

 

Řešené území ORP Havířov je zhruba z 90 % zásobeno pitnou vodou z Ostravského 

oblastního vodovodu (OOV). Asi 10 % území ORP na veřejný vodovod napojeno není. 

Centrální vodojemy na Kružberské větvi OOV jsou mimo řešené území v Doubravě, centrální 

vodojemy na Beskydské větvi OOV jsou v Horních Bludovicích a Životicích. 

 

Poskytovatelé údajů: 
 

OKD, a.s. (březen/2014, platnost potvrzena květen/2017) 

Technologické vody 

ČS Těrlicko se nachází pod hrází Těrlické přehrady (v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína) a je 

v majetku OKD, a.s. Z ČS jsou situovány dva výtlaky: 

- jeden výtlak  je OKD, a.s. a je směrován do Kosteleckých akumulačních nádrží, odtud je 

voda gravitačně vedena tak zvaným Těrlickým přivaděčem na Důl Darkov, Důl Karviná, 

lokalita Lazy a Důl ČSM. Tato voda je dodávána i průmyslovým objektům mimo OKD, a.s. 

- druhý výtlak DN 800 je v majetku společnosti Energetika Třinec a.s. a je situován směrem 

na akumulační Mistřovickou nádrž. Odtud je voda gravitačně vedena až do Třineckých 

železáren, a.s.  OKD, a.s. reguluje čerpání  na ČS Těrlicko a hlídá stav max. hladiny v nádrži 

Mistřovice.  

Voda v obou případech není upravována a dodává se jako voda povrchová, surová. 

 

OKD, a.s. poskytla informace o velkých akumulačních (armaturních) nádržích: 

Armaturní komora Katastrální území Dotčené pozemky 

AK1 Albrechtice u Českého Těšína 1670/2, 1669/4 

AK2 

Horní Suchá 

2484, 2481, 2482, 2483, 2486/1 

AK3 2477/1 

Zdroj: OKD, a.s. (květen/2017) 

 

Dále byly poskytnuty informace o technologických objektech na vodárenských zařízeních. 
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Zdroj: OKD, a.s. (květen/2017) 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017) 

 

Čerpací stanice, automatické tlakové stanice: 

Čerpací stanice - v provozu 

automatická tlaková stanice – 

v provozu 

k.ú. parc.č.  Typ 
Max. 

množství 

ATS Okrajová CS_3.004 Bludovice 202/93 automatická 46.399.990 

ATS Životice - nový VDJ CS_3.006 Bludovice 2566/3 automatická 53.000.000 

ATS Bludovice CS_1.005 
Prostřední 

Bludovice 
58/2 čerpací 54.600.000 

ATS Těrlicko CS_3.005 Horní Těrlicko 64/2 automatická 49.000.000 

 

 
Zdroj: SmVaK Ostrava a.s. (říjen/2017) 

Vodojemy: 

Vodojem Obec 
Počet 

komor 
Min. hladina Max. hladina Celkový objem 

VDJ Životice - Havířov Havířov 2 329.000.000 333.300.000 2.000.000.000 

VDJ Životice 2x3600 Havířov 2 329.000.000 333.300.000 7.200.000.000 

VDJ Bludovice 1 - 6000 Horní Bludovice 1 340.000.000 345.000.000 6.000.000.000 
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Vodojem Obec 
Počet 

komor 
Min. hladina Max. hladina Celkový objem 

VDJ Bludovice 2 - 6000 Horní Bludovice 1 340.100.000 345.000.000 6.000.000.000 

VDJ Bludovice 3 - 10000 Horní Bludovice 1 340.000.000 345.000.000 10.000.000.000 

VDJ Bludovice 4 - 10000 Horní Bludovice 1 340.000.000 345.000.000 10.000.000.000 

VDJ Pacalůvka 250 Albrechtice 1 309.399.990 313.899.990 250.000.000 

VDJ Těrlicko 200 Těrlicko 1 330.000.000 336.399.990 200.000.000 

VDJ Kostelec 2x100 Těrlicko 2 394.000.000 397.300.000 200.000.000 

VDJ Stanislavice 2x100 Český Těšín 2 347.000.000 351.300.000 200.000.000 

VDJ Hradiště 2x100 Těrlicko 2 356.800.000 360.100.000 200.000.000 

VDJ Koňakov 200 Český Těšín 1 441.500.000 447.899.990 200.000.000 

 

Areály vodojemů a čerpacích stanic bývají oplocené, ochranná pásma se však zpravidla 

nevyhlašují, informace o těchto pásmech nebyly poskytnuty. 
 

 
Zdroj: SmVaK Ostrava a.s. (říjen/2017) 

 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) - záměry 

Územní plán navrhuje na území obce Těrlicko novou automatickou tlakovou stanici v k.ú. 

Hradiště pod Babí horou. (ve výkrese záměrů ozn. Z165). 

 
Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  + 

Poznámka:  

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z165 Automatická tlaková stanice Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
Místní nový trvá 

 

68. VODOVODNÍ ŘADY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 
 

Definice:  Vodovod je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující 

vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání  

a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování. 

Vodovod je vodním dílem. 
 

Poskytovatel:  Liberty Ostrava, a.s. (srpen/2012, potvrzeno červen/2016) 

 ČSAD Havířov a.s. (potvrzeno duben/2020) 

Depos Horní Suchá a.s. (červen/2014, potvrzeno březen/2020)  

Energetika Třinec, a.s. (únor/2008, potvrzeno duben/2020) 

Gascontrol, s.r.o. (květen/2016) 

International Bonus spol. s r.o. (březen/2016) 

Obec Albrechtice (duben/2020) 

Obec Horní Suchá (únor/2016) 

Obec Těrlicko (květen/2020) 

OKD, a.s. (březen/2014, potvrzeno květen/2017) 

Profinvestik s.r.o. (potvrzeno březen/2020) 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017): 

Statutární město Havířov (červen/2014, potvrzeno leden/2016) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

   Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

   Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 
 

P. předpis: Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů, § 2, § 4, § 5 a § 23. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,  

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175. 
 

Zdroj:  Výstupy z IS VaK na stránkách MZe: eAGRI → Voda → Vodovody  

a kanalizace → Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací  

eAGRI → Voda → Vodovody a kanalizace → Plány rozvoje vodovodů  

a kanalizací 
 

Limit č.: 3.1.101, 3.1.102, 3.6.102, 3.6.103 
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Albrechtice 

V Albrechticích je zdrojem pitné vody Ostravský oblastní vodovod. Z vodojemu Bludovice 

je přívodním řadem DN 800 Bludovice – Životice plněn vodojem Životice.  

Územím Albrechtic prochází – přivaděč DN 600 Bludovice -  Karviná.  Dle kolaudačního 

rozhodnutí OVLHZ-1714/235/87-00 ze dne 26. 8. 1987 je ochranné pásmo přivaděče 6 m 

od osy potrubí na obě strany. 

Havířov 

V Havířově je vybudován veřejný vodovod, který je správě SmVaK Ostrava a.s. – oblast 

Karviná. Z vodojemu Bludovice je voda přivedena přivaděči DN 300 a DN 800 – 500 do 

vodojemu Životice 2 x 1000  + 2 x 3600 m3 a přívodními řady DN 2 x 500 a DN 800 do 

Havířova. Vodovodní síť je rozdělena do čtyř tlakových pásem. 

Přivaděč ostravského oblastního vodovodu Bludovice – Karviná DN 800 – 600 má 

stanoveno ochranné pásmo 6 m na každou stranu od osy potrubí rozhodnutím OVLHZ – 

1714/235/87 – 00 ze dne 26. 8. 1987.  

Horní Bludovice  

V obci je vybudována síť veřejného vodovodu. Vzhledem na členitost a rozsáhlost obce je 

vodovodní síť zásobena z několika centrálních zdrojů OOV s vazbou na vodojem 

Bludovice.  

Územím obce prochází od jihu k severu podél toku Lučiny potrubí průmyslové vody 

2xDN900mm Žermanice-Liberty Ostrava, který je popsán v kapitole technologické vody.  

Ochranné pásmo přivaděčů: 

 Bruzovice – Bludovice I DN 700 je 6 m od osy potrubí na obě strany dle 

rozhodnutí VLHZ-voda-2208/75/Mk.403.2 ze dne 29. 3. 1976 

 Bruzovice – Bludovice II DN 800 je dle zákona o vodovodech a kanalizacích 2,5 m 

od vnějšího líce potrubí na obě strany  

 Bludovice – Karviná DN 800 je 6 m od osy na obě strany dle kolaudačního 

rozhodnutí OVLHZ-1714/235/87-00 ze dne 26.8.1987 

 Ostatní přivaděče a vodovodní řady mají ochranné pásmo stanovené dle zákona 

č. 274/2001 Sb. 

Horní Suchá 

Horní Suchá je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě provozované  SmVaK 

Ostrava, a.s. Zdrojem vody pro obec je Ostravský oblastní vodovod a to jeho 3. větev – 

přivaděč Bludovice – Životice DN 800.  Do centra spotřeby je voda z vodojemu Životice 

dodávána přiváděcím řadem Životice – Karviná II Doly DN 400, 300.  

Do místní části Kouty vede z východního směru zásobovací řad DN 150 z vodojemu 

Pacalůvka 250 m
3
 nacházejícím se na k.ú. Albrechtice u Č. T. 

Těrlicko  

Zástavba Těrlicka je zásobována pitnou vodou z Ostravského oblastního vodovodu (OOV). 

Zásobování obce je zajištěno ze dvou směrů. Levobřežní část obce je zásobena z vodojemu 

Bludovice. Pravobřežní část obce je zásobena ze skupinového vodovodu Český Těšín 

(řídící vodojem Koňákov). 

Napříč územím Horní Těrlicko prochází trasa přivaděčů Ostravského oblastního 

vodovodu: 

 přivaděč Bludovice – Karviná, který má rozhodnutím OVLHZ 1714/235/87-00 ze 

dne  26.8.1987 stanoveno ochranné pásmo 2 x 6 m od osy potrubí. 

 přivaděč DN 800 Bludovice – Životice má ochranné pásmo plynoucí ze zákona, tj. 

2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. 
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Technologické vody: 
Ve SO ORP Havířov je provozována síť stávajících řadů a vodárenských zařízení 

technologické vody. Hlavními zdroji této vody jsou vodní nádrže Žermanice, vodní nádrž 

Těrlicko, řeka Lučina a dočišťovací rybník u Sušanky. 

Zdrojem provozní vody pro závody OKD Karvinské oblasti je vodní nádrž Těrlicko na toku 

Stonávka. Voda je přivaděčem DN 800 přiváděna do čerpací stanice Těrlicko, ze které vedou 

dvě větve. Větev DN 800 vede východním okrajem Albrechtic do úpravny vody Darkov. 

Větev DN 700 vede západním směrem do armaturní komory umístěné na východním okraji 

katastru Horní Suchá. Z armaturní komory vede směrem na Havířov do Dolu Lazy řad DN 

500, ze kterého odbočují dvě větve DN 300 do bývalého Dolu František. 

 

Ochranná pásma: 
Informace o ochranných pásmech jednotlivých přivaděčů, u kterých byla samostatně 

vymezena, jsou popsány u jednotlivých obcí. 

Ostatní ochranná pásma jsou stanovena dle zákona 274/2001 Sb., o vodovodech  

a kanalizacích mají vodovodní řady: 

 kolem vodovodních řadů do DN 500 včetně 1,5 m  

 nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí a u vodovodních řadů DN 200, jejichž dno 

je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem (se vzdálenosti výše 

uvedené od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m) 

 

Poskytovatelé údajů: 
Liberty Ostrava, a.s. (srpen/2012, potvrzeno červen/2016) 

Zdrojem technologické vody je pro Liberty Ostrava a.s. rovněž tzv. Žermanický přivaděč. 

Územím Horní Bludovice, Prostřední Bludovice, Bludovice a Havířov po levém břehu Lučiny 

prochází dva řady provozní vody DN 900. 

 

 
Zdroj: Liberty Ostava, a.s. (potvrzeno červen/2016) 
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ČSAD Havířov a.s (duben/2020) 

Společnost poskytla informace o rozvodu pitné vody v katastrálním území Bludovice. Jedná 

se o lokalitu sídla společnosti, přípojky pro výpravní budovu Rotunda, Prodejnu pečiva  

a tisku a přípojka pro myčku autobusů a čerpací stanici paliva. 

 

 
Zdroj: ČSAD Havířov a.s (duben/2020) 

 

Depos Horní Suchá (potvrzeno březen/2020) 

Záměr požárního vodovodu v areálu skládky Horní Suchá - plánovaná výstavba vodovodu 

DN 150, potřeba vybudování tohoto požárního vodovodu vyvstala v souvislosti s plánovanou 

výstavbou technologie anaerobní digesce v areálu skládky. Záměr je ve fázi přípravy pro 

realizaci, pro záměr bylo vydáno stavební povolení (ve výkrese záměrů ozn. Z147). 

            

 
Zdroj: Depos Horní Suchá (březen/2020) 
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Energetika Třinec a.s. (únor/2008, potvrzeno duben/2020) 

Jeden ze dvou výtlaků DN 800 z čerpací stanice pod hrází na vodním díle Těrlicko (v majetku 

OKD, a.s.) je v majetku Energetiky Třinec a.s. a je situován směrem na akumulační 

Mistřovickou nádrž, odtud je voda gravitačně vedena až do Třineckých železáren, a.s.  OKD, 

a.s. reguluje čerpání  na ČS Těrlicko a hlídá stav max. hladiny v nádrži Mistřovice. Voda není 

upravována a dodává se jako voda povrchová, surová. 

Pro ochranné pásmo rozvodu platí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, tj. 2,5m 

od vnějšího líce potrubí. 

 

 
Zdroj: Energetika Třinec a.s. (potvrzeno duben/2020) 

 

Gascontrol, s.r.o. (květen/2016) 

Společnost poskytla informace o rozvodu požární vody v katastrálním území Prostřední 

Suchá. Jedná se o lokalitu areálu této společnosti. Dále poskytla informace o vedení 

vodovodní přípojky (v k.ú. Prostřední Suchá) pro čerpací stanici na ulici Dělnická. 

 

 
Zdroj: Gascontrol, s.r.o. (květen/2016) 
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International Bonus, s r.o. (březen/2016) 

Společnost poskytla informace o vodovodu v katastrálním území Bludovice. Jedná se  

o lokalitu v Životicích určenou pro výstavbu rodinných domů. 

 

 
Zdroj: International Bonus spol.s r.o. (březen/2016) 

 

 

Obec Albrechtice (duben/2020) 

Obec poskytla informace z technické mapy, hlavní řady jsou shodné s daty společnosti 

SmVaK Ostrava a.s. Jsou převzaty přípojky. 

 

 
Zdroj: Obec Albrechtice (duben/2020) 
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Obec Horní Suchá (únor/2016) 
Obec poskytla informace z technické mapy o zaměření nově vybudovaných objektů v areálu 

průmyslové zóny František v k.ú. Horní Suchá a dále o krátkých trasách vybudovaných 

vodovodů, které nejsou ve vlastnictví obce, ale nebyly poskytnuty žádným jiným 

poskytovatelem (vlastník neznámý). 

 

 
Zdroj: Obec Horní Suchá (únor/2016) 

 

Obec Těrlicko (květen/2020) 

Obec poskytla informace z technické mapy, hlavní řady jsou shodné s daty společnosti 

SmVaK Ostrava a.s. Jsou převzaty přípojky a nový vodovodní řad na ulici Stodolní. 

 

 
Zdroj: Obec Těrlicko (květen/2020) 
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OKD, a.s. (březen/2014, platnost potvrzena květen/2017) 

Společnost poskytla informace o oblastním vodovodu pitné vody DN 600. 

ČS Těrlicko se nachází pod hrází Těrlické přehrady a je v majetku OKD, a.s. Z ČS jsou 

situovány dva výtlaky, jeden výtlak (2x DN 800)  je OKD, a.s. a je směrován do 

Kosteleckých akumulačních nádrží, odtud je voda gravitačně vedena tak zvaným Těrlickým 

přivaděčem na Důl Darkov, Důl Karviná, lokalita Lazy a Důl ČSM. Tato voda je dodávána  

i průmyslovým objektům mimo OKD, a.s. 

Druhý výtlak (DN 800) je v majetku Energetiky Třinec a.s. a je situován směrem na 

akumulační Mistřovickou nádrž, odtud je voda gravitačně vedena až do Třineckých železáren, 

a.s.  OKD, a.s. reguluje čerpání  na ČS Těrlicko a hlídá stav max. hladiny v nádrži Mistřovice. 

Voda v obou případech není upravována a dodává se jako voda povrchová, surová. 

 
Zdroj: OKD, a.s. (květen/2017) 

 

Profinvestik s.r.o. (potvrzeno březen/2020) 

Společnost poskytla informace o vodovodu v katastrálním území Horní Suchá. Jedná se  

o lokalitu výrobního areálu této společnosti. 

 
Zdroj: Profinvestik, s.r.o. (potvrzeno březen/2020) 



 197 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017) 

Zdrojem pitné vody jsou vodárenské nádrže Šance a Morávka, ze kterých je přes úpravny 

vody Vyšní Lhoty a Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí voda přivedena přivaděči 

ostravského oblastního vodovodu do vodojemu Bludovice 2 x 1 000 + 2 x 3 600 m
3
.  

Společnost poskytla polohopisná data o anodovém uzemění vodovodu, které se nachází v k.ú. 

Bludovice a k.ú. Horní Bludovice. 

 

 
Zdroj: SmVaK Ostrava a.s. (říjen/2017) 

 

Statutární město Havířov (červen/2014, potvrzeno leden/2016) 

Byly poskytnuty informace o nově vybudovaných vodovodech v lokalitě Dukla, která je 

připravována pro příchod nových investorů. 

 

 
Zdroj: Statutární město Havířov (červen/2014, potvrzeno leden/2016) 
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Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) - záměry 

Územní plán u vodovodů navrhuje posílení kapacity přivaděče (jeho zdvojení) a doplnění 

stávající sítě u vymezených zastavitelných ploch. Od vydání územního plánu v roce 2011 

byly některé části těchto navržených vodovodů již realizovány, z tohoto důvodu již dále 

nejsou v ÚAP sledovány (návrh byl porovnán s předanými údaji o stavu od poskytovatele), 

(ve výkrese záměrů ozn. Z36). 

 

 
 

Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) - záměry 

Územním plánem je v místní části Životice navrženo na dvou místech přeložit do zelených 

pásů podél komunikace přivaděče DN 300 Bludovice – Životice a DN 350 Životice – 

Prostřední Suchá, které nyní procházejí přes zastavěné plochy; dále zdvojit přivaděč DN 800 

Bludovice – Karviná. 

Dále je územním plánem navrženo stávající vodovodní síť rozšířit o další vodovodní řady DN 

50 až DN 300 v délce cca 19 km pro zásobování zastavitelných ploch, řady budou taktéž plnit 

funkci vodovodu požárního (ve výkrese záměrů ozn. Z37). 

 

 
Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 
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Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) - záměry 

Územním plánem je navrženo doplnění vodovodní sítě na území obce při respektování hranic 

tlakových pásem (ve výkrese záměrů ozn. Z38). 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

 

 

Územní plán Horní Suchá (květen/2014) - záměry 

Je navrženo rozšíření vodovodní sítě do ploch návrhové zástavby a ke stávající zástavbě, která 

dosud na veřejný vodovod není napojena (ve výkrese záměrů ozn. Z39). 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 
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Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) - záměry 

Územní plán navrhuje doplnění vodovodní sítě na území obce.(ve výkrese záměrů ozn. Z40). 

 

 
Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  + 

Poznámka: 

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 

2016 
Stav 2020 

Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z147 Požární vodovod Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

Z36 Vodovody (záměry z ÚPD) Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

trvá – 

upraven 

rozsah 

Z37 Vodovody (záměry z ÚPD) Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z38 Vodovody (záměry z ÚPD) Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z39 Vodovody (záměry z ÚPD) Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

Z40 Vodovody (záměry z ÚPD) Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 

pod Babí horou 

Místní 

trvá – 

změna 

rozsahu 

trvá 
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69. TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

 A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 
 

Definice:  Pro potřeby územně plánovací činnosti je nezbytné, aby poskytovatelé údajů  

v předávaných údajích o území rozlišovali jednotlivé typy (druhy) 

technologických objektů atributem. 
 

Poskytovatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017) 

Statutární město Havířov, OKS (srpen/2017) 

Statutární město Havířov, OIV (červen/2014, leden/2018) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

   Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 
 

P. předpis: Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů, § 2, § 4, § 5 a § 23. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,  

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175. 

Zdroj:  Výstupy z IS VaK na stránkách MZe: eAGRI → Voda → Vodovody  

a kanalizace → Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací  

eAGRI → Voda → Vodovody a kanalizace → Plány rozvoje vodovodů  

a kanalizací 
 

Limit č.: 3.7.101 
 

Albrechtice  

Likvidace odpadních vod z centra obce je zajištěna na mechanicko – biologické ČOV, 

která byla v roce 1995 komplexně rekonstruována na kapacitu Qd  = 893 m
3
/den, 4 600 

EO Na této ČOV jsou likvidovány i odpadní vody z Pacalůvky. Pásmo hygienické 

ochrany kolem ČOV dosud nebylo stanoveno, v územním plánu je navrženo PHO 100 

m od areálu ČOV. 

Splaškové odpadní vody z části obce za tratí jsou likvidovány na malé ČOV typu 

PESL 25 F (ČOV je ve správě obce). ČOV nemá stanoveno ochranné pásmo. 

Malá ČOV, štěrbinová nádrž, je v lokalitě Nový Svět. Kolem štěrbinové nádrže je 

navrženo ochranné pásmo 25 m. (dle ÚP obce Albrechtice). Tato ČOV bude zrušena 

bez náhrady a jednotná kanalizace bude napojena na splaškovou kanalizaci 

zakončenou na mechanicko-biologické ČOV dle projektu „Albrechtice – Likvidace 

štěrbinové nádrže Nový Svět“ (IGEA, listopad 2010). 

Havířov  

ČOV města Havířov se nachází mimo správní území statutárního města Havířov, a to 

na území obce Šenov, na parc.č. 3500/1, 3516/1 a 3516/2 (k.ú. Šenov u Ostravy). 

Mechanicko-biologická ČOV Havířov byla uvedena do provozu v roce 1994 a v letech 

1998 – 1999 a 2005 byla rekonstruována. Dnes má kapacitu 103 183 EO 

(projektovaná kapacita cca 44 472 m
3
 odpadních vod za den). Recipientem 
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vyčištěných vod je řeka Lučina. Dle sdělení správce je dnes ČOV zatížena jen cca 

třetinově na cca 16 668 m
3
/den. 

Na území města Havířov se nachází několik odlehčovacích komor a čerpacích stanic 

na kanalizační síti, a v místní části Životice se nachází lokální ČOV. Dále se 

v řešeném území nachází žumpy a domovních ČOV. V roce 2013 byla na území k.ú. 

Dolní Datyně dokončena další čistička odpadních vod pro nově vybudovanou část 

kanalizace. 

Horní Bludovice  

Kanalizace je zatím vybudována pouze ve východní části obce. Základem systému 

odkanalizování v Horních Bludovicích je mechanicko-biologická čistírna odpadních 

vod (ČOV 1) s kapacitou 3500 EO na pravém břehu řeky Lučiny, ke které vedou 

kanalizační sběrače z části centra obce a z lokalit Zámecká a Záguří. 

Součástí stávající kanalizace je i pět čerpacích stanic splašků s navazujícími úseky 

výtlačné kanalizace. V zástavbě v lokalitách bez kanalizace je čištění odpadních vod 

zajištěno v prostých septicích a žumpách. Přepady septiků či jímek jsou zaústěny do 

povrchových příkopů a trativodů. 

Horní Suchá  

Kanalizační čerpací stanice je vybudována pro odvedení odpadních vod z Finských 

domků. Výtlak DN 400 je zaústěn do sběrače jednotné kanalizace DN 1200 a dále na 

ČOV Havířov. 

Těrlicko  

V Těrlicku jsou vybudovány dvě čistírny odpadních vod (ČOV) – původní ČOV 

Těrlicko (na levém břehu vodní nádrže) a rekonstruovaná ČOV Hradiště (na pravém 

břehu vodní nádrže). 

V původní ČOV je po rekonstrukci vybudována dešťová zdrž a kalová čerpací stanice 

pro výtlak odpadních vod směrem na ČOV Hradiště. Propojení ČOV Těrlicko s ČOV 

Hradiště je výtlačným řadem DN 150 délky 1 570 m. Původní ČOV neměla stanoveno 

ochranné pásmo. 

Po rekonstrukci stávající ČOV Hradiště je její kapacita Q24 = 710 m
3
.d

-1
, Qd = 10,53 

l.s
-1

, EO 3 720. ČOV je ve správě SmVaK Ostrava, a.s. Ochranné pásmo je vymezeno 

územním plánem kolem ČOV ve vzdálenosti 100 m. Pásmo hygienické ochrany je 

navrženo rovněž kolem výpustního objektu z ČOV a zahrnuje část záchytné nádrže. 

Levý břeh Těrlické přehrady - v centrální části Horní Těrlicko jsou vybudovány dvě 

lokální kanalizační čerpací stanice napojené na ČOV Hradiště a jedna čerpací stanice 

v areálu ČOV Těrlicko. Soustředěná rekreace na levém břehu vodní nádrže v Dolním 

Těrlicku má vybudovanou síť kanalizace zaústěnou do tří kanalizačních čerpacích 

stanic s výtlakem na kanalizaci Pacalůvka a dále na ČOV Albrechtice. 

Pravý břeh Těrlické přehrady - pro rekreační oblast v  severní části Horního Těrlicka 

je na kanalizaci vybudována jedna kanalizační čerpací stanice s výtlakem zaústěným 

na sběrač B a ČOV Hradiště. 

 

Poskytovatelé údajů: 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017): 

 

ČOV v majetku SmVak Ostrava a.s.: 
 

Čističky odpadních 

vod 

 

ČOV – v provozu Katastrální území Parc.č. 

ČOV Havířov Šenov u Ostravy mimo ORP 

ČOV Horní Bludovice Prostřední Bludovice 19/13 
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Čističky odpadních 

vod 

ČOV Životice Bludovice 2708/4 

ČOV Těrlicko - jih Horní Těrlicko 1573/3 

ČOV Horní Suchá, Kouty II Horní Suchá 2561/23 

ČOV Stonava – Nový Svět Albrechtice u Č. Těšína 2366/1 

ČOV Albrechtice Albrechtice u Č. Těšína 770/1 

 

ČOV ve správě SmVak Ostrava a.s. (není v majetku) – poskytnutá data 

Čističky odpadních 

vod – nejsou 

v majetku  

ČOV – v provozu Katastrální území Parc.č. 

ČOV  Dolní Datyně 114/7 

ČOV Dolní Datyně 457/5 

ČOV  Horní Suchá 280/7 

 

 
Zdroj: SmVaK Ostrava a.s. (říjen/2017) 

 

Kanalizační 

čerpací stanice 

Obec Katastrální území 

KČP – 

v majetku 

SmVaK 

KČP – není v 

majetku 

SmVaK 

KČP – 

smlouva o 

provozování 

Havířov 

 

Šumbark 1 3 0 

Dolní Suchá 0 2 0 

Havířov-město 0 1 0 

Bludovice 3 6 0 

Dolní Datyně 0 3 0 

Prostřední Suchá 0 5 1 

Horní 

Bludovice 

Prostřední Bludovice 1 0 2 

Horní Bludovice 0 0 2 

Horní Suchá Horní Suchá 1 0 2 

Albrechtice Albrechtice u Č. Těšína 0 0 3 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko 0 1 3 

Horní Těrlicko 2 1 3 

Hradiště pod Babí horou 0 0 0 

Celkem v ORP Havířov 8 22 16 
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Zdroj: SmVaK Ostrava a.s. (říjen/2017) 

 

Ostatní  

technologická zařízení 

 

Typ zařízení Katastrální území Počet prvků 

Dešťová zdrž 

Šumbark 1 

Havířov-město 3 

Bludovice 2 

Lapač splavenin Bludovice 1 

Odlehčovací komora 

Šenov u Ostravy 1 

Šumbark 6 

Havířov-město 3 

Bludovice 4 

Prostřední Suchá 4 

Horní Suchá 5 

Albrechtice 2 

Horní Těrlicko 3 

Usazovací nádrž Havířov-město 2 

Celkem v ORP Havířov 37 

 

 
Zdroj: SmVaK Ostrava a.s. (říjen/2017) 
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Kanalizační 

výústě 

Obec Katastrální území 

Výústě 

děšťové 

kanalizace 

Výústě 

splaškové 

kanalizace 

Výústě 

jednotné 

kanalizace 

Havířov 

 

Šumbark 8 0 3 

Dolní Suchá 4 0 0 

Havířov-město 8 0 3 

Bludovice 43 2 3 

Dolní Datyně 0 1 0 

Prostřední Suchá 5 0 6 

Horní 

Bludovice 

Prostřední Bludovice 1 2 0 

Horní Bludovice 0 0 0 

Horní Suchá Horní Suchá 7 1 6 

Albrechtice Albrechtice 7 2 2 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko 1 1 0 

Horní Těrlicko 7 4 1 

Hrediště pod Babí horou 2 0 0 

Celkem v ORP Havířov 93 13 24 

 

 
Zdroj: SmVaK Ostrava a.s. (říjen/2017) 

 

Statutární město Havířov, OKS (srpen/2017) 

Statutární město Havířov má po výstavbě kanalizace ve vlastnictví 19 přečerpávacích stanic 

odpadních vod (po celém území města) a 2 čističky odpadních vod (v k.ú. Dolní Datyně). 

  

Obec Katastrální území přečerpávací stanice ČOV 

Havířov 

Šumbark 2 0 

Dolní Suchá 2 0 

Havířov-město 1 0 

Bludovice 6 0 

Dolní Datyně 3 2 

Prostřední Suchá 5 0 
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Zdroj: Statutární město Havířov, OKS (srpen/2017) 

 
 

Statutární město Havířov, OIV (červen/2014, leden/2018) 

Statutární město Havířov předalo informace o vybudování přečerpávací stanice odpadních 

vod a o záměru na vybudování akumulační nádrže na jímání srážkových vod na Městském 

fotbalovém stadióně v Prostřední Suché, které budou sloužit k zavlažování zatravněných 

ploch (ve výkrese záměrů ozn. Z186). 

 

 

    
Zdroj: Statutární město Havířov, OIV (červen/2014, leden/2018) 
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Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) - záměry 

Územní plán navrhuje doplnění čtyř nových čerpacích stanic pro nově vymezené zastavitelné 

plochy a zrušení štěrbinové nádrže v lokalitě Bažantnice.(ve výkrese záměrů ozn. Z107) 

V poskytnutých datech je navrženo ochranné pásmo čistírny odpadních vod. 

 

 
Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) - záměry 

Je navržena jedna ČOV v k.ú. Bludovice s kapacitou 50 EO. Dále je na území Havířova 

navrženo 25 čerpacích stanic odpadních vod a 2 odlehčovací komory.(ve výkrese záměrů ozn. 

Z67) 

 
Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 
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Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) - záměry 

Územním plánem je navrženo pět menších lokálních ČOV se dvěma úseky tlakové kanalizace 

a čtyřmi čerpacími stanicemi, což umožní odkanalizování většiny zastavěného území obce  

i navržených zastavitelných ploch (ve výkrese záměrů ozn. Z111). 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

 

Územní plán Horní Suchá (květen/2014) - záměry 

Územním plánem je v jihovýchodní části území – v lokalitě Kouty II - navržena lokální 

mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Jedna čerpací stanice odpadních vod je 

navržena v severní části katastrálního území. (ve výkrese záměrů ozn. Z110) 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 
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Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) - záměry 

Územní plán navrhuje doplnění nové kanalizační sítě o 11 čerpacích stanic na území obce  

a 1 novou ČOV a navrhovaným ochranným pásmem o velikosti 25m v k.ú. Hradiště pod Babí 

horou. (ve výkrese záměrů ozn. Z109). 

 

 
Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V 

ÚZEMÍ 
- +  + 

Poznámka:  

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z107 

Přečerpávací stanice OV, 

čerpací stanice OV (záměry z 

ÚPD) 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

trvá – změna 

rozsah 

Z67 

Technologické objekty 

odvádění splaškových vod 

(záměry z ÚPD) 

Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 
trvá – změna 

rozsahu 

Z35 

Přečerpávací stanice OV, 

čerpací stanice OV (záměry z 

ÚPD) 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

aktualizováno, 

vypuštěno 

Z110 

Technologické objekty 

odvádění splaškových vod 

(záměry z ÚPD) 

Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

Z109 

Přečerpávací stanice OV, 

čerpací stanice OV (záměry z 

ÚPD) 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 

pod Babí horou 

Místní 

trvá – 

upraven 

rozsah 

trvá 

Z111 

Technologické objekty 

odvádění splaškových vod 

(záměry z ÚPD) 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá – upraven 

rozsah 

Z186 
Retenční nádrž srážkových 

vod MFK Havířov 
Havířov Prostřední Suchá Místní - nový 
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70. KANALIZAČNÍ STOKY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice:  Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující 

kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo 

odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, kanalizační objekty, 

čistírny odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich 

vypouštěním do kanalizace. Odvádí-li se odpadní voda a srážková voda 

společně, jedná se o jednotnou kanalizaci a srážkové vody se vtokem do této 

kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami. Odvádí-li se 

odpadní voda samostatně a srážková voda také samostatně, jedná se o oddílnou 

kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem. 

 

Poskytovatel: ČSAD Havířov a.s. (potvrzeno duben/2020) 

Gascontrol (květen/2016) 

International Bonus spol. s r.o. (březen/2016) 

Obec Albrechtice (duben/2020) 

Obec Horní Suchá (únor/2016) 

Obec Těrlicko (květen/2020) 

OKD, a.s. (červen/212, potvrzeno květen/2017) 

Profinvestik s.r.o. (potvrzeno březen/2020) 

RPG Byty, s.r.o. (potvrzeno březen/2016) – RESIDOMO 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (únor/2017) 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017) 

Statutární město Havířov, odbor investiční výstavby (srpen/2017) 

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (srpen/2017) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

   Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

P. předpis: Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu  

a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění 

pozdějších předpisů, § 2, § 5 a § 23. 

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,  

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175.  

 

Zdroj:  Výstupy z IS VaK na stránkách MZe: eAGRI → Voda → Vodovody  

a kanalizace → Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací  

eAGRI → Voda → Vodovody a kanalizace → Plány rozvoje vodovodů  

a kanalizací 

 

Limit č.: 3.1.101, 3.1.102, 3.7.101 
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Albrechtice  

V centrální části obce je vybudovaná jednotná kanalizace profilu DN 300 – DN 1 000. 

Kanalizace je z části v majetku obce a z části  SmVaK Ostrava a.s 

Jednotná stoková síť v lokalitě Nový Svět byla vybudována v letech 1957 – 1960. 

Vlivem poddolování je ve špatném technickém stavu. Kanalizace je ukončena na 

štěrbinové nádrži.   

Část obce za tratí má vybudovanou stoku splaškové kanalizace vyústěnou na malou 

ČOV. 

Havířov   

V  Havířově je vybudovaná rozsáhlá kanalizační síť- jednotné, splaškové gravitační  

a tlakové, která byla v roce 2013 rozšířena o další úseky v lokalitě k.ú. Dolní Suchá, 

Dolní Datyně, Bludovice a Prostřední Suchá. Splašková kanalizace je v majetku 

SmVaK Ostrava a.s., nové části pak v majetku města. Provoz a údržbu dešťových stok 

zajišťuje město Havířov. 

Horní Bludovice 

Obec poskytla informace o kanalizacích naposledy v roce 2007. Datová sada je shodná 

s daty společnosti SmVaK Ostrava a.s. Z tohoto důvodu je nutné ve spolupráci s obcí 

provést revizi datové sady. Kanalizace je zatím vybudována pouze ve východní části 

obce. 

Horní Suchá 

V současné době je na katastru obce vybudována jednotná kanalizace, která je 

napojena na nově vybudovaný sběrač F, který odvádí odpadní vody na ČOV města 

Havířova. 

Na území se projevují poklesy území způsobené vlivem důlní činnosti. Důsledkem 

poklesů je výrazné poškození trubní sítě, kanalizace nabírá značné množství balastních 

vod. V nejhorším stavu je 50 let stará kanalizace v oblasti Finských domků. 

Těrlicko 

Soustředěná zástavba Horního Těrlicka a Hradiště má vybudovanou rozsáhlou síť 

kanalizace. Rekreační oblast Dolní Těrlicko má vybudovanou gravitační splaškovou 

kanalizaci se třemi výtlačnými řady zaústěnými do kanalizace Pacalůvky. 

Stávající obytná zástavba Dolního Těrlicka, včetně rekreačních objektů mimo povodí 

jednotné kanalizace mají vybudovanou splaškovou kanalizaci gravitační a tlakovou 

oddílné stokové soustavy. 

Na pravém břehu vodní nádrže v Dolním Těrlicku není dosud vybudována soustavná 
síť veřejné kanalizace ani centrální čištění odpadních vod. V okrajových částech 
Horního Těrlicka a Hradiště pod Babí horou s rozptýlenou zástavbou jsou odpadní 
vody likvidovány individuálně v septicích nebo žumpách, případně jsou instalovány 
domovní ČOV. 
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Poskytovatelé údajů: 
 

ČSAD Havířov a.s. (potvrzeno duben/2020) 

Společnost poskytla informace o kanalizaci (dešťové a splaškové) v katastrálním území 

Bludovice. Jedná se o lokalitu sídla společnosti a přilehlého obchodního centra. 

 
Zdroj: ČSAD Havířov a.s. (potvrzeno duben/2020) 

 

Gascontrol (květen/2016) 

Společnost poskytla data o vedení kanalizace na území k.ú. Prostřední Suchá. Jedná se  

o lokality na ul. Nový Svět a U Plnírny.  

 

 
Zdroj: Gascontrol (květen/2020) 
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International Bonus spol.s r.o. (březen/2016) 

Společnost poskytla informace o splaškové kanalizaci v katastrálním území Bludovice. Jedná 

se o lokalitu v Životicích určenou pro výstavbu rodinných domů. 

 

 
Zdroj: International Bonus, s.r.o. (březen/2016) 

 
 

Obec Albrechtice (duben/2020) 

Obec poskytla informace o kanalizaci ze své technické mapy obce. Většina dat je shodná 

s daty SmVaK a.s., do ÚAP byly převzaty informace o přípojkách. 

 

 
Zdroj: Obec Albrechtice (duben/2020) 
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Obec Horní Suchá (únor/2016) 

Obec poskytla informace o kanalizaci ze své technické mapy obce. Většina dat je shodná 

s daty SmVaK a.s. 

 
Zdroj: Obec Horní Suchá (únor/2016) 

 

Obec Těrlicko (květen/2020) 

Obec poskytla informace o kanalizaci ze své technické mapy obce. Většina dat je shodná 

s daty SmVaK a.s., do ÚAP byly převzaty informace jedné blíže neidentifikovatelné 

kanalizaci v Dolním Těrlicku a jedné větvi dešťové kanalizace v Horním Těrlicku. 

 

 
Zdroj: Obec Těrlicko (květen/2020) 
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OKD, a.s. (červen/2012, potvrzeno květen/2017) 

Společnost poskytla informace o kanalizaci v k.ú. Horní Suchá. 

 

 
Zdroj: OKD, a.s. (květen/2017) 

 

Profinvestik s.r.o. (potvrzení březen/2020) 

Společnost poskytla informace o kanalizaci v katastrálním území Horní Suchá. Jedná se  

o lokalitu výrobního areálu této společnosti. 

 

  
Zdroj: Profinvestik, s.r.o. (potvrzení březen/2020) 
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RPG Byty s.r.o. (potvrzeno březen/2016) 

Společnost poskytla informace o kanalizacích v k.ú. Prostřední Suchá – u finských domků na 

ulici Nový Svět. 

           
Zdroj: RPG Byty s.r.o. (duben/2016) 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017) 

V ORP Havířov je vybudovaná rozsáhlá kanalizační síť- jednotné, splaškové, dešťová, 

průmyslová – členěná na gravitační a tlakovou kanalizaci, která je v majetku SmVaK Ostrava 

a.s., případně v její správě. 

 

    

 
Dešťová kanalizace  Splašková kanalizace  Jednotná kanalizace 

Zdroj: SmVaK Ostrava a.s. (říjen/2017) 
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (únor/2017) - záměr 

Předmětem záměru SmVaKu Ostrava a.s. (investice) je likvidace kanalizačních vpustí 

v lokalitě Podlesí 1 a Podlesí 2 v Petřvaldu. Lokalita ul. Na Svahu a U Vodárny v Petřvaldu je 

odkanalizovaná jednotnou kanalizací s výustí bez čištění. Nově navržená splašková 

kanalizace (výtlak a gravitační) je navržena v lokalitě k.ú.Šumbark, Havířov, (záměr ozn. 

Z182). Jedná se o nadmístní záměr. 
 

 
Zdroj: SmVaK Ostrava a.s. (únor/2017) 

 
 

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (srpen/2017) 

Dešťová kanalizace je v majetku města. 

 

    
Zdroj: Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (srpen/2017) 
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Splašková kanalizace v majetku města, která byla dokončena do roku 2017. 

  

  
Zdroj: Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (srpen/2017) 

 

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (srpen/2017) – záměry 

 

K.ú. Popis Ozn. Záměru 

Bludovice Jednotné kanalizace na části ul. Padlých hrdinů  

Z185 Dolní Datyně Vybudování kanalizační sítě splaškové – lokalita Zřídelní U Mlýnku 

Prostřední 

Suchá 

kanalizace bez rozlišení – lokalita Fryštátská, Hornosušská, Lísková, 

Budovatelů, kanalizace splašková – lokalita Obvodová, Středová, U 

Splavu 

 

 

 
Zdroj: Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (srpen/2017) 
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Statutární město Havířov, odbor investiční výstavby (srpen/2017) 

Na území průmyslové zóny (k.ú. Dolní Suchá) byly realizovány úseky splaškové a dešťové 

kanalizace.  

 

 
Zdroj: Statutární město Havířov, odbor investiční výstavby (srpen/2017) 

 

 
 

Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

Územní plán navrhuje doplnění nové kanalizační sítě pro nově vymezené zastavitelné plochy. 

(ve výkrese záměrů ozn. Z41). 

 

 
Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 220 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

Úseky dešťové kanalizace jsou navrženy v k.ú. Šumbark a Prostřední Suchá. Územním 

plánem je navržena celková délka splaškových gravitačních vod cca 67 km, dále cca 6 km 

stok výtlačných. (ve výkrese záměrů ozn. Z42) 
 

 

 
Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

 

Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

Územním plánem je navrženo rozšíření splaškové a dešťové kanalizace na většině 

zastavěného území obce i navržených zastavitelných ploch. Bez napojení na kanalizaci 

zůstane jen odlehlá nebo osamocená zástavba, zejména v jihozápadní části obce (ve výkrese 

záměrů ozn. Z43). 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 
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Územní plán Horní Suchá (květen/2014) - záměry 

Územním plánem byly navrženy úseky splaškové kanalizace, které doplňují stávající 

kanalizační síť v obci. Ve východní části území, mezi vlečkou a komunikací U Vlečky jsou 

navrženy dva průlehy určené k vsakování dešťové vody s krátkodobou povrchovou retencí. 

(ve výkrese záměrů ozn. Z44) 
 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) - záměry 

Územní plán navrhuje doplnění nové kanalizační sítě. (ve výkrese záměrů ozn. Z45) 
 

 
Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

Ochranné pásmo: 
Dle zákona 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích mají stoky veřejné kanalizace 

stanovená ochranná pásma u stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m od vnějšího okraje 

potrubí, nad průměr DN 500 je to 2,5 m od vnějšího okraje potrubí.  
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN 

V ÚZEMÍ 
- +  + 

Poznámka: 

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z41 
Kanalizační síť (záměry 

z ÚPD) 
Albrechtice 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

trvá – změna 

rozsahu 

Z42 
Kanalizační síť (záměry 

z ÚPD) 
Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní 

Suchá, Havířov-

město, Prostřední 

Suchá, Šumbark 

Místní trvá 
trvá – změna 

rozsahu 

Z43 
Kanalizační síť (záměry 

z ÚPD) 

Horní 

Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

Místní trvá 
trvá – změna 

rozsahu 

Z44 
Kanalizační síť (záměry 

z ÚPD) 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

Z45 
Kanalizační síť (záměry 

z ÚPD) 
Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou 

Místní 

trvá – 

upraven 

rozsah 

trvá 

Z176 

Dobudování drobných 

úseků kanalizace na území 

města Havířova 

Havířov 

Bludovice, Dolní 

Suchá, Havířov-

město, Prostřední 

Suchá, Šumbark 

Místní nový 
aktualizováno,  

ukončeno 

Z182 

Petřvald, Podlesí č.1 a 2 - 

likvidace kanalizačních 

výustí (výtlačný řád 

Šumbark) 

Havířov Šumbark Nadmístní - nový 

Z185 

Dobudování drobných 

úseků kanalizace na území 

města Havířova 

Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Prostřední 

Suchá 

Místní - nový 

 

71. VÝROBNY ELEKTŘINY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice:  Výrobna elektřiny (elektrárna) nad 1 MW výkonu. 
 

Poskytovatel: Depos Horní Suchá a.s. (březen/2015, potvrzeno březen/2020) 

Energetický regulační úřad (leden/2017) 

Green Gas DPB a.s. (duben/2020) 

Povodí Odry s.p. (prosinec/2019) 
 

P. předpis: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, § 2, § 46, § 98 odst. 2 a 4. 

Zdroj: Poskytování dat ČEZ (pouze pro registrované subjekty): Skupina ČEZ → 

Geoportál → Územně analytické podklady 
 

Limit č.: 3.2.108 
 

Depos Horní Suchá, a.s. (březen/2015, potvrzeno březen/2020) 

V k.ú. Horní Suchá v oblasti skládky se nachází plynová kogenerační jednotka (typ HEC-

GBC 249 s palivovým výkonem agregátu cca 729kW a elektrickým výkonem 249kW) 

s technologií anaerobní digesce k zužitkování skládkového plynu vznikajícího v tělese 

skládky. KGJ je napojena na plynové studny na jednotlivých etapách skládky: 
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etapa skládky plynové studny 

1 S1 až S15 

2 SII-1 až SII-10 

3 SIII-1 až SIII-4 

4 SIV-1 až SIV-11 

celkem 40 plynových studen 

 

 
Zdroj: DEPOS Horní Suchá, a.s. (březen/2020) 

 

Energetický regulační úřad (leden/2017) 
Obnovitelné zdroje energie jsou takové zdroje, které se přirozeně obnovují v průběhu jejich 

využívání. Jedná se o energetické toky, které se přirozeně vyskytují v blízkosti zemského 

povrchu, a zásoby, které se obnovují alespoň tak rychle, jak jsou spotřebovávány.  

Na území ORP Havířov jsou Energetickým regulačním úřadem povolena zařízení, které 

využívají jako zdroje slunečního záření – fotovoltaické elektrárny. 

Ochranné pásmo 20m (podrobněji níže) není v grafické části vyznačeno, jelikož digitalizaci 

údajů prováděl odbor územního rozvoje podle poskytnutých podkladů, ve kterých není přesně 

lokalizováno, kde je zařízení na pozemku umístěno. 

 

Vydané licence Energetickým regulačním úřadem (leden/2017) 

Územní 

vymezení 
Číslo licence Název provozovny Katastrální území Parc.č.  

Elektrický 

výkon 

(MW) 

Albrechtice 

110908731 FVE RD Albrechtice 
Albrechtice u 

Č.Těšína 
1454/2 0,00500 

111013289 FVE Santarius - Albrechtice 
Albrechtice u 

Č.Těšína 
1434/7 0,00400 

Havířov 

110806236 FVE - Martinková Bludovice 1889/1 0,00300 

110909584 FVE Sydor 60kW Dolní Suchá 2580/4 0,06000 

110909601 FVE 3,96 kWp - U Skleníku Prostřední Suchá 2580/1 0,00400 

110909642 FVE Ryba Bludovice 2127/17 0,00600 

110909671 FVE Štoček Bludovice 670/2 0,00500 

110909671 FVE RD Štoček II. Bludovice 670/2 0,00500 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zdroj_energie&action=edit&redlink=1
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Územní 

vymezení 
Číslo licence Název provozovny Katastrální území Parc.č.  

Elektrický 

výkon 

(MW) 

110909687 FVE REP Dolní Datyně 374/2 0,01000 

110910867 RD Travná 1/1015, Havířov Prostřední Suchá 1492/3 0,00500 

110911672 
Rodinný dům - Fotovoltaický 

systém 
Havířov - město 4247/2 0,00500 

110912045 FVE Auto Tichý s.r.o. Prostřední Suchá 1149/2 0,05700 

110912349 FVE Jiří Wawrzyczek Dolní Datyně 158/2 0,00500 

111012649 FVE Bludovice 2708/5 0,00300 

111013179 FVE85 Šumbark 183, 184/1 0,08500 

111013353 FVE TRAMIT spol. s r.o. Prostřední Suchá 1656/2 0,00900 

111014749 FVE Martin Janoušek Bludovice 

855/5, 

855/6, 

855/12 

0,01500 

111015575 
Stomatologické středisko ul. 

Kmochova 
Bludovice 7/1 0,00400 

111118702 FVS Žákovská Havířov - město 983 0,09800 

111016971 FVE - Káňová Šumbark 1326/9 0,00500 

111221305 FVE S2012-14 Bludovice 1363/9 0,01103 

Horní 

Bludovice 

110806311 FVE Horní Bludovice Horní Bludovice 457 0,00300 

110907528 Horní Bludovice 607 Horní Bludovice 544 0,00500 

110908338 FVE Mališ Prostřední Bludovice 448 0,00500 

111012943 
FVE Arnošt Sedláček Horní 

Bludovice 656 
Horní Bludovice 507 0,00500 

111015839 FVE Bludovice Prostřední Bludovice 287/10 0,09600 

111014749 FVE Janoušek Bludovice Prostřední Bludovice 505 0,00900 

111222979 FVE doma Horní Bludovice 446 0,00750 

111224098 FVE Janík Horní Bludovice 434 0,01080 

111224134 FVE Beneš Prostřední Bludovice 428 0,00400 

111224186 FVE - Štok Prostřední Bludovice 495 0,00460 

111328536 FVE RD Záškolný Prostřední Bludovice 202 0,00495 

111432697 FVE RD - Bludovice Prostřední Bludovice 44 0,00500 

Horní Suchá xxxx NENÍ EVIDOVÁNO ERÚ XXXXX 

Těrlicko 

110805830 FVE Pyszko Horní Těrlicko 408 0,00200 

110806200 
Fotovoltaický systém o 

výkonu 3240Wp 
Horní Těrlicko 2999, 3000 0,00300 

110807158 FVE Burgerstein Dolní Těrlicko 485 0,00200 

110907839 FVE Lucie Benrothová Hradiště p. B. h. 1040/5 0,00500 

111015446 
Watro sun fotovoltaický 

systém 101,2 kWp 
Hradiště p. B. h. 1132/5 0,10100 

111015446 
Watro sun fotovoltaický 

systém 29,9 kWp 
Hradiště p. B. h. 1132/5 0,03000 

111016618 FVE Těrlicko Horní Těrlicko 1725/2 0,01200 

111016380 ELMAX ENERGY 1 Horní Těrlicko 3924 0,02500 

111016380 ELMAX ENERGY 2 Horní Těrlicko 3924 0,02300 

111017640 FVE Dušan Bernatík Horní Těrlicko 3954/1 0,01500 

111016113 Hradiště 544 Hradiště p. B. h. 544,545 0,03000 

111220929 FVE TĚRLICKO KK Horní Těrlicko 
1780/1, 

1780/2 
0,01800 

111332521 FVE Ondra-výroba elektřiny Horní Těrlicko 1891 0,00247 

 

Název obce Fotovoltaika - celkový výkon MW Počet licencí evidovaných ERÚ 

Albrechtice 0,00900 2 

Havířov 0,39503 18 
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Název obce Fotovoltaika - celkový výkon MW Počet licencí evidovaných ERÚ 

Horní Bludovice 0,15985 12 

Horní Suchá 0 0 

Těrlicko 0,26847 11 
Zdroj: www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci  

 

Novelizovaný energetický zákon zavedl od 1. 1. 2016 důležitou výjimku - provozovatelé 

výroben elektřiny do výkonu 10 kWp nemusí žádat na provoz svého zařízení o licenci od 

Energetického regulačního úřadu. Vlastnictví solární elektrárny na střeše rodinného domu 

není podle novely zákona podnikáním, pokud je vyrobená elektřina primárně určená pro 

vlastní spotřebu jejího vlastníka a pokud výkon FVE nepřesahuje 10 kWp. Tato výjimka se 

nevztahuje na případy, pokud v daném odběrném místě již je provozována fotovoltaická 

elektrárna, na kterou byla v minulosti vydána licence ERÚ. 
 

 
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (leden/2017), převzato z údajů od ERÚ 

 

Green Gas DPB a.s. (duben/2020) 
Ve správním území obce s rozšířenou působností Havířov v majetku společnosti Green Gas 

DPB a.s. jsou provozovány 2 výrobny elektrické energie – plynové kogenerační jednotky 

(KGJ). Tyto KGJ jsou provozovány v areálech: 

- Bývalého dolu Dukla – KGJ Dukla - k.ú. Dolní Suchá 

- Bývalého dolu František – KGP František 1, 2, 3 – k.ú. Horní Suchá 

Palivem pro tyto jednotky je degazační plyn. 

 
Zdroj: Green Gas DPB (duben/2020) 

http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci
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Povodí Odry s.p. (prosinec/2019) 

Na území ORP je provozována malá vodní elektrárna (1 turbína) na vodním díle Těrlicko 

(k.ú. Dolní Těrlicko) s výkonem 35 kW, který je dodáván do el. sítě OKD, a.s. 

 

 
Zdroj: Povodí Odry (prosinec/2019) 

 

Ochranná pásma: 
Ochranné pásmo (OP) těchto zařízení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ve 

znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Ochranné pásmo výrobny elektřiny je 

vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení 

nebo na vnější líc obvodového pláště výrobny elektřiny. 

 

V ochranném pásmu výrobny elektřiny je zakázáno: 

 a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

   b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

   c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

   d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením. 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka: 
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72. ELEKTRICKÉ STANICE A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 
 

Definice:  Elektrická stanice (rozvodna, trafostanice) ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN. 
 

Poskytovatel: ČEPS, a.s. (únor/2020) 

ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) 

Nemocnice s poliklinikou Havířov (srpen/2012, potvrzeno červen/2016) 

Obec Horní Suchá (potvrzeno únor/2016) 

Správa železniční a dopravní cesty s.o. (únor/2018) 

Veolia Průmyslové stavby ČR a.s. (březen/2016) 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

   Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 
 

P. předpis: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, § 2, § 46, § 98 odst. 2 a 4. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175.  
 

Zdroj:  Poskytování dat ČEZ (pouze pro registrované subjekty): Skupina ČEZ → 

Geoportál 
 

Limit č.: 3.2.101, 3.2.108 

 

Ve správním území ORP Havířov jsou provozovány elektrické stanice – transformační stanice  

400/110/VN, 110/22*/VN (napájecí body), rozvodny 22 a 6 kV a distribuční stanice VN/NN. 

Provozovatelé těchto zařízení jsou a.s. ČEPS (400/110 kV), ČEZ Distribuce (110/VN) a OKD 

(rozvodny 22 a 6 kV) a elektrické stanice VN/NN. 

 

Přehled elektrických transformačních stanic 

 

Název stanice Výkon transformátorů MVA Převod VVN/VN Provozovatel 

TS – Albrechtice  2 x 250 400/110 kV ČEPS a.s. 

TS – Albrechtice  4 x 50 110/22 kV ČEZ Distribuce 

TS – Havířov 2 x 25 110/22/6 kV ČEZ Distribuce  

TS – Havířov -Důl Dukla 3 x 40 110/22/6 kV OKD, a.s. 

 

Poskytovatelé údajů: 
 

ČEPS, a.s. (únor/2020) 

Na území obce Albrechtice je provozována transformační stanice Albrechtice (TS) 400kV 

(napěťová hladina ZVN), která je významným energetickým uzlem ostravsko - karvinské 

aglomerace s mezinárodní vazbou na Polskou republiku. Tato stanice zajišťuje dodávku 

elektrické energie z nadřazené soustavy 400 kV do nižších distribučních sítí 110 a 22 kV. Na 

nadřazenou soustavu 400 kV je TS Albrechtice napojena dvěma vedeními 400 kV - ZVN 

460 Nošovice - Albrechtice a odbočkou ZVN 443 z dvojitého vedení 400 kV - ZVN 443 - 

444 Nošovice - Wielopole. Výkon transformace 400/110 kV je 2x 250 MVA. 
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.   
Zdroj: ČEPS, a.s. (únor/2020) 

 

ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) 

Na správním území ORP Havířov se nachází celkem 340 objektů ve správě ČEZ Distribuce, 

a.s.: 

 

Objekt Napěťová hladina 
Ochranné 

pásmo 

Počet objektů 

v ORP 

Elektrická stanice VN bez specifikace VN(1kV,52kV> 20 m 1 

Vestavěná elektrická stanice s převodem napětí z 

úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí 

VN(1kV,52kV> 1 m 12 

Kompaktní a zděná elektrická stanice s převodem 

napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 

úroveň nízkého napětí 

VN(1kV,52kV> 2 m 29 

Stožárová elektrická stanice s převodem napětí z 

úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 

nízkého napětí 

VN(1kV,52kV> 7 m 29 

Kompaktní a zděná elektrická stanice, stožárová 

elektrická stanice, vestavěná elektrická stanice  
VN(1kV,52kV> 20 m 42 

Kompaktní a zděná elektrická stanice, stožárová 

elektrická stanice, vestavěná elektrická stanice, 

věžová s venkovním přívodem 

VN(1kV,52kV> 30 m 222 

Elektrická stanice VN (rozvodna, transformovna) VN(1kV,52kV> 30 m 2 

Elektrická stanice VVN (rozvodna, transformovna) VVN (52kV, 110kV> 30 m 2 

Elektrická stanice ZVN (rozvodna, transformovna) ZVN (300kV, 400kV> 30 m 1 
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Zdroj: ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) 

 

ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) - záměry 

Záměry na změny v území poskytla pro aktualizaci ÚAP společnost ČEZ Distribuce a.s. 

Jedná se o 7 DTS elektrické stanice (ve výkrese záměrů ozn. Z100 - změna rozsahu): 

 

Objekt Napěťová hladina 
Počet navržených 

objektů 
Dotčené k.ú. 

Stožárová elektrická stanice s převodem 

napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 

kV na úroveň nízkého napětí 
VN(1kV,52kV> 3 

Albrechtice u Českého 

Těšína, Bludovice 

Kompaktní a zděná elektrická stanice s 

převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 
VN(1kV,52kV> 4 

Bludovice, Havířov-

město, Prostřední Suchá 

 

 
Zdroj: ČEZ Distribuce a.s. (duben/2020) 
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Nemocnice s poliklinikou Havířov (srpen/2012, potvrzeno červen/2016) 

Nemocnice poskytla informaci o trafostanici T81138, která se nachází v areálu nemocnice 

Havířov. Jedná se o DTS zděnou. 

 
Zdroj: Nemocnice s poliklinikou Havířov (potvrzeno červen/2016) 

 

Obec Horní Suchá (potvrzeno únor/2016) 

Obec poskytla informace o zaměření nově vybudovaných objektů v areálu průmyslové zóny 

František v k.ú. Horní Suchá. Součástí této datové sady bylo i geodetické zaměření nově 

vybudované spínací stanice. 

 
Zdroj: Obec Horní Suchá (potvrzeno únor/2016) 

 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017): 

Společnost poskytla polohopisná data o 1 trafostanici v lokalitě Životice v k.ú. Bludovice 

(parc.č. 2567/2). 

 

 

Ostatní  

technologická zařízení a 

objekty 

 

 

Typ zařízení Katastrální území Počet prvků 

Kiosek protikoroze 

Albrechtice u Č. Těšína 1 

Bludovice 1 

Horní Bludovice 1 
 

Kontrolní napěťový vývod 
 

Albrechtice u Č. Těšína 8 

Bludovice 4 
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Ostatní  

technologická zařízení  

a objekty 

 

 

 

Kontrolní napěťový vývod 

Dolní Těrlicko 1 

Horní Těrlicko 5 

Prostřední Bludovice 5 

Horní Bludovice 1 

Rozpojovací a připojovací 

skříně 

Bludovice 1 

Prostřední Bludovice 3 

Horní Bludovice 1 

Propojovací a spojovací 

objekt 

Albrechtice u Č. Těšína 11 

Bludovice 7 

Dolní Těrlicko 2 

Horní Těrlicko 4 

Havířov-město 9 

Prostřední Bludovice 12 

Horní Bludovice 10 

Šumbark 6 

trafostanice Bludovice 1 

Celkem v ORP Havířov 94 

 

 
Zdroj: SmVaK Ostrava a.s. (říjen/2017) 

 

Správa železniční a dopravní cesty s.o. (únor/2018) 

Společnost poskytla informace o jednom zařízení v k.ú. Havířov-město (parc.č. 3706) – 

spínací stanice na zabezpečovacím zařízení drah. 

 

 
Zdroj: Správa železniční a dopravní cesty s.o. (únor/2018) 
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Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) - záměry 

Územní plán navrhuje doplnění 11 nových distribučních trafostanic v lokalitách s novou 

výstavbou. (ve výkrese záměrů ozn. Z95) 

 
Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) - záměry 

Územním plánem je navrženo 22 nových trafostanic (ve výkrese záměrů ozn. Z96) a pro 

období po roce 2025 až 2030 se navrhuje plošná rezerva pro výstavbu nové TS 110/22 kV 

v lokalitě Šumbark. (ve výkrese záměrů ozn. Z101) 

 
Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

 

Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) - záměry 

Jsou navrženy 4 nové distribuční trafostanice. (ve výkrese záměrů ozn. Z97) 

 
  Zdroj: Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 
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Územní plán Horní Suchá (květen/2014) - záměry 

Jsou navrženy 4 nové distribuční trafostanice. (ve výkrese záměrů ozn. Z99) 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) - záměry 

Územním plánem je navrženo doplnění 13 nových distribučních trafostanic v lokalitách 

s novou výstavbou. (ve výkrese záměrů ozn. Z98) 

 
Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

Veolia Průmyslové stavby ČR a.s. (březen/2016) 

Společnost poskytla informace o 2 trafostanicích - v katastrálním území Dolní Suchá a Horní 

Suchá. 

 
Zdroj: Veolia Průmyslové stavby, a.s. (březen/2016) 
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Ochranná pásma: 
Ochranné pásmo (OP) těchto zařízení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Ochranné pásmo elektrické stanice je pro 

účely tohoto zákona vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

 - u všech stanic postavených do roku 1994 je ochranné pásmo 30 m. 

 - u všech stanic postavených od 1995 do roku 2000 je ochranné pásmo 20 m. 

 - u stanic postavených po roce 2000 je rozlišení ochranných pásem následovné: 

o u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV  

v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva 

o u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 

52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech 

směrech 

o u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV 

a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m, 

o u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění, u stanic věžových s venkovním 

přívodem postavených po roce 2004s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 

52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m. 

 

U stanic, kde nelze rozlišit rok výstavby, se určuje ochranné pásmo 30m. U stanic, kde nelze 

rozlišit druh, se určuje ochranné pásmo vyšší. 

 

V ochranném pásmu elektrické stanice je zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce  

a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením.  

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  + 

Poznámka:  
Záměry v území: 

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z95 
Návrh 11 distribučních 

trafostanic (záměry z ÚPD) 
Albrechtice 

Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z96 
Návrh 22 trafostanic (záměry z 

ÚPD) 
Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá trvá 

Z97 
Návrh 4 distribučních stanic 

(záměry z ÚPD) 
Horní Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z98 
Návrh nových distribučních 

trafostanic (záměry z ÚPD) 
Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 

Babí horou 

Místní 

trvá – 

změna 

rozsahu 

trvá – 

změna 

rozsahu 
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Z99 
Distribuční stanice (záměry z 

ÚPD) 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

Z100 Elektrické stanice - DTS ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 

Bludovice, Havířov-

město, Prostřední 

Suchá 

Místní 

trvá – 

změna 

rozsahu 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z101 

Plošná rezerva pro výstavbu 

nové TS 110/22 kV v lokalitě 

Šumbark (záměr z ÚPD) 

Havířov Šumbark Místní trvá trvá 

 

 

73. NADZEMNÍ A PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY A 

JEJICH OCHRANNÉHO PÁSMA 

 

Definice:  Zahrnuje zejména:  

1. nadzemní vedení ZVN, VVN, VN, NN  

2. podzemní kabelové vedení ZVN, VVN, VN, NN  

3. další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je 

poskytnout. 

 

Poskytovatel: ČEPS, a.s. (únor/2020) 

ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) 

ČSAD Havířov (potvrzeno duben/2020) 

Green Gas DPB (duben/2020) 

Obec Horní Suchá (únor/2016) 

Povodí Odry, s.p. (prosinec/2019) 

Profinvestik s.r.o. (potvrzeno březen/2020) 

GasNet s.r.o. (únor/2017) 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020) 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017) 

T-MOBILE Czech Republic a.s. (leden/2017) 

Veolia Průmyslové stavby ČR a.s. (březen/2016) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

   Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

Zásady územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č.1 (listopad/2018)  

 

P. předpis: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, § 2, § 46 a § 98. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175. 

Zdroj:  Poskytování dat ČEZ (pouze pro registrované subjekty): Skupina ČEZ → 

Geoportál 

 

Limit č.: 3.1.101, 3.1.102, 3.2.101, 3.2.108 
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Poskytovatelé údajů: 
 

ČEPS, a.s. (únor/2020) 

Nadřazená přenosová soustava - nadřazená přenosová soustava zajišťuje přenos el. výkonu 

do míst s jeho trvalým deficitem, s vazbou na Polskou republiku. V území ORP Havířov je 

zastoupena dvojitým vedením 400 kV a dvojitým vedením 220 kV: 

 

 
 

           ZVN V443 (300kV,400 kV)   Albrechtice - Wielopole (Polsko) 

 ZVN V460 300kV,400 kV  Albrechtice - Nošovice 

ZVN V444 (300kV,400 kV  Nošovice - Wielopole   

VVN V245 (110kV, 220 kV)  Lískovec - Kopanina (Polsko) 

VVN V246 (110kV, 220 kV)   Lískovec - Bujakow (Polsko) 

 

 
Zdroj: Data společnosti ČEPS, a.s. (únor/2020) 

 

ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) 

Distribuční soustava VVN - 110 kV - distribuční soustava VVN - 110 kV zajišťuje přenos el. 

výkonu z uzlových bodů nadřazené přenosové soustavy pro napájecí body - transformační 

stanice VVN/VN. 

Distribuční síť VVN - 110 kV je ve SO ORP Havířov díky přítomnosti nadřazené rozvodny  

400 /110/22 kV Albrechtice značně zahuštěna. 
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Přehled vedení VVN 110 kV – ČEZ Distribuce, a.s. v území ORP Havířov: 

VVN 601 – 602           Albrechtice – Ropice (6 x 210 Alfe) 

VVN 611 – 612           Albrechtice – Lískovec (6 x 185 Alfe) 

VVN 623 – 624           Albrechtice – Teplárna Karviná (6 x 150 AlFe) 

VVN 625 – 626           Albrechtice – Teplárna Karviná (6 x 150 AlFe) 

VVN 627 – 628           Albrechtice – Důl  9. květen (6 x 185 AlFe) 

VVN 645 – 643           Albrechtice – Kunčice (6 x 240 AlFe) 

VVN 667 – 668           Albrechtice – Havířov (6 x 185 AlFe) 

VVN 671 – 674 (673)   Albrechtice – Doubrava (6 x 240 AlFe) 

VVN 693 – 696          Dětmarovice – Doubrava  – Albrechtice (6 x 2 x 670 AlFe) 

 

Ve SO ORP Havířov je provozována rozsáhlá distribuční soustava ČEZ – Distribuce, a.s., 

napojená z TS 110/22 kV Albrechtice a TS 110/22/6 kV Havířov. Distribuční soustava VN je 

provozována ve dvou napěťových hladinách 6 a 22 kV. Soustředěná městská zástavba je 

zásobována elektrickou energií z distribuční kabelové sítě VN - 6 a 22 kV. Zástavba  

v okrajových městských částech je zásobována z venkovní distribuční sítě 22 kV. Dále byly 

poskytnuty informace o základní distribuční soustavě NN a to nadzemní i podzemní. 

 

Pro správním území ORP Havířov byly ve správě ČEZ Distribuce, a.s. poskytnuty informace 

o těchto typech vedení: 

Objekt – podzemní vedení Napěťová hladina Ochranné pásmo 

Podzemní kabelové vedení VN VN(1kV, 52kV> 1 m 

 

Objekt – nadzemní vedení Napěťová hladina Ochranné pásmo 

Nadzemní vedení NN (bez rozlišení typu izolace) NN (do1 kV> 1 m 

Nadzemní vedení NN (vodič se základní izolací) NN (do1 kV> 1 m 

Nadzemní vedení VN (vodič se základní izolací) VN(1kV, 52kV> 2 m 

Nadzemní vedení VN (bez rozlišení typu izolace) VN(1kV, 52kV> 7 m 

Nadzemní vedení VN (bez rozlišení typu izolace) VN(1kV, 52kV> 10 m 

Nadzemní vedení VVN (bez rozlišení typu izolace) VVN(52kV, 300kV> 12 m 

Nadzemní vedení VVN (bez rozlišení typu izolace) VVN(52kV, 300kV> 15 m 

 

Pozn. pořizovatele ÚAP – ochranná pásma 12 m a 15 m byla vygenerována na základě 

poskytnutého atributu o velikosti OP u jednotlivých typů vedení. 
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Zdroj: ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) 

 

ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) - záměry 

Záměry na změny v území (drobného charakteru – místního významu) poskytla pro 

aktualizaci ÚAP společnost ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o záměry na místní rozšíření sítě 

VN a NN (ve výkrese záměrů ozn. Z94 - změna rozsahu): 

 
Objekt Napěťová hladina 

Podzemní kabelové vedení VN VN(1kV,35kV> 

Podzemní kabelové vedení NN NN (do1 kV> 

Nerozlišené vedení nerozlišeno 

 

 
Zdroj: ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) 
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ČSAD Havířov a.s. (potvrzeno duben/2020) 

Společnost poskytla informace o vedení NN v katastrálním území Bludovice. Jedná se  

o lokalitu sídla společnosti a přilehlého obchodního centra. 

 

 
Zdroj: ČSAD Havířov a.s. (potvrzeno duben/2020) 

 
 

GasNet, s.r.o. (únor/2017) 

Společnost poskytla informace o přípojkách NN a včetně jejich ochranného pásma. 

 
Zdroj: GasNet s.r.o. (srpen/2019) 

 

 

 

 

 



 240 

Green Gas DPB (duben/2020) 

Ke kogeneračním jednotkám na území k.ú. Dolní Suchá a Horní Suchá jsou vedeny elektrické 

přípojky VN 22 kV. 

 
Zdroj: Green Gas DPB (duben/2020) 

 

KÚ MSK, Odbor územního plánování a stavebního řádu (duben/2019) - záměry 

Ze ZÚR MSK ve znění aktualizace č.1 byly převzaty následující záměry v území: 

Označení 

v ZÚR 
Název stavby 

Dotčené 

obce 
Dotčené k.ú. 

Označení 

záměru 

E10 

Vedení EZS – TR Albrechtice 

(VVN), vedení 1x110 kV pro 

vyvedení výkonu z EZS, 

včetně rozvodny 110 kV 

Albrechtice Albrechtice Českého Těšína Z17 

EZ6 

TS 110/22 kV Karviná–Doly 

včetně přívodního vedení 

VVN 110 kV z TS Al-

brechtice  

Albrechtice Albrechtice Českého Těšína 

Z19 Havířov Prostřední Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá 

 

   
Zdroj: ZÚR Moravskoslezského kraje – výkres energetiky (listopad/2018) 
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Obec Horní Suchá (únor/2016) 

Obec poskytla informace z technické mapy o zaměření nově vybudovaného vedení v areálu 

průmyslové zóny František v k.ú. Horní Suchá. Součástí této datové sady bylo i geodetické 

zaměření nově vybudované ho kabelového vedení 22kV. Dále byly poskytnuty informace  

o trasách vedení, která nejsou ve vlastnictví obce, ale nebyla poskytnuta žádnými jinými 

poskytovateli (vlastník neidentifikován). 

 

 
Zdroj: Obec Horní Suchá (únor/2016) 

 

Povodí Odry s.p. (prosinec/2019) 

Na hrázi vodního díla Těrlicko vede podzemní energetické vedení této společnosti. 

 

 
Zdroj: Povodí Odry s.p. (prosinec/2019) 
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Profinvestik s.r.o. (potvrzeno březen/2020) 

Společnost poskytla informace o vedení NN v katastrálním území Horní Suchá. Jedná se  

o lokalitu výrobního areálu této společnosti. 

 

 
Zdroj: Profinvestik s.r.o. (potvrzeno březen/2020) 

 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020) 

V jižní části území obce Těrlicko a jihovýchodně od ní jsou situovány plynové sondy, jejichž 

provozovatelem je společnost RWE Gas Storage CZ, a.s. K provozu těchto sond je zde 

umístěna síť silnoproudého vedení. 

 

       
Zdroj: RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020) 
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017) 

Společnost poskytla polohopisná data o vedení NN – napájecích kabelech k technologickým 

objektům této společnosti. Dotčená jsou k.ú. Havířov-město, Šumbark, Bludovice, Horní 

Suchá, Albrechtice u Českého Těšína, Dolní Těrlicko, Horní Těrlicko, Hradiště pod Babí 

horou, Prostřední Bludovice a Horní Bludovice. 

 

 
Zdroj: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (říjen/2017) 

 

T-MOBILE Czech Republic a.s. (leden/2017) 

Společnost poskytla polohopisná data o vedení NN pro napájení telekomunikačního zařízení 

v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, Bludovice a Horní Suchá.  

 

 
Zdroj: T-MOBILE Czech Republic a.s. (leden/2017) 
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Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) - záměry 

Územní plán navrhuje: 

- zvýšení přenosové kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 v souvislosti s vyvedením 

výkonu z případného nového energetického zdroje v Elektrárně Dětmarovice do Nošovic 

a dále do rozvodny Albrechtice. Předpokládá se, že tento úsek vedení bude realizován  

v trase stávajícího jednoduchého vedení. 

- výstavba vedení VVN 110 kV z nového energetického zdroje Stonava do TS Albrechtice 

související s případnou realizací nového energetického zdroje ve Stonavě. 

- výstavba vedení 110 kV z TS Albrechtice pro novou TS 110/22 kV Karviná Doly – 

výstavba nového dvojitého vedení je vyvolána potřebou zajištění příkonu nové 

průmyslové zóny v lokalitě Karviná Doly. 

U VN sítě je navržené doplnění stávající sítě k vymezeným zastavitelným plochám. (ve 

výkrese záměrů ozn. Z21) 

 
Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) - záměry 

Severovýchodní část území (k.ú. Prostřední Suchá) je dotčeno hranicí koridoru pro vedení 

2x110 kV Albrechtice – Karviná-Doly (dle ZÚR EZ6). Úseky vedení VN jsou navrženy na 

celém území města. (ve výkrese záměrů ozn. Z22) 

 
Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 
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Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) - záměry 

Územním plánem je navrženo doplnění sítě VN na území obce. (ve výkrese záměrů ozn. Z93) 

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

 

 

Územní plán Horní Suchá (květen/2014) - záměry 

Jižní část území je dotčeno koridorem pro nové venkovní vedení přenosové soustavy 400kV 

Nošovice – Albrechtice (ZÚR); v severní části území je navrženo dvojité venkovní vedení 

distribuční elektrizační soustavy 110kV mezi stávající a novou rozvodnou (ZÚR); vedení VN 

doplňuje stávající soustavu. (ve výkrese záměrů ozn. Z23) 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

 

 

 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) - záměry 

Územním plánem je navrženo doplnění sítě VN na území obce a záměr zvýšení přenosové 

kapacity vedení 400 kV – ZVN 460 - návaznost na záměr z ÚP Havířova a ÚP Albrechtice. 

Z důvodu rozporných dat u vydané změny č.3 jsou ponechána data původní. (ve výkrese 

záměrů ozn. Z24) 
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Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

Veolia Průmyslové stavby ČR a.s. (březen/2016) 

Společnost poskytla informace o vedení VN v katastrálním území Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Horní Suchá a Albrechtice u Českého Těšína. 

 
Zdroj: Veolia Průmyslové stavby ČR a.s. (březen/2016) 

 

 

 

Ochranná pásma: 
Ochranné pásmo (OP) těchto zařízení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). 

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 

činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 
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a)   u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

            1.1 pro vedení postavené do 31.12.1994                                                    10 m 

            1.2 pro vedení postavené po 1.1.1995                                                           7 m 

            1.3 pro vedení postavená po roce 2000 

                 a) pro vodiče bez izolace                                                                     7 m 

                 b) pro vodiče s izolací základní                                                         2 m 

                 c) pro závěsná kabelová vedení                                                            1 m 

b)   u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 

            1.1 pro vedení postavené do 31.12.1994                                                     15 m 

            1.2 pro vedení postavené po 1.1.1995, po r. 2000, po r. 2004                      12 m 

            1.3 u závěsného kabelového vedení 110 kV                                       2 m 

                  u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence                  1 m 

            1.4 pro vodiče s izolací základní                                                            5 m 

c)  u napětí nad 110 kV do 2200 kV včetně 

           1.1 pro vedení postavené do 31.12.1994                               20 m 

           1.2 pro vedení postavené po 1.1.1995                                     15 m 

d)  u napětí nad 220kV do 400 kV včetně  

           1.1 pro vedení postavené do 31.12.1994                                      25 m 

           1.2 pro vedení postavené po 1.1.1995                                            20 m 
 

V lesních průsecích udržuje provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel příslušné 

distribuční soustavy na vlastní náklad volný pruh pozemků o šířce 4 m po jedné straně 

základů podpěrných bodů nadzemního vedení podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a písm. b), c), 

d) a e), pokud je takový volný pruh třeba; vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí jsou 

povinni jim tuto činnost umožnit. 

 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy: 

- do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou 

stranách krajního kabelu 

- nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu 

V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, je zakázáno: 

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je dále zakázáno: 

- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m 

- vysazovat trvalé porosty  

- přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 
 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- + + 

Poznámka: 

Záměry v území:  
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Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z17 

Vedení EZS - TR Albrechtice 

(VVN), vedení 1x110 kV pro 

vyvedení výkonu z EZS, 

včetně rozvodny 110 kV 

Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Nadmístní trvá trvá 

Z18 

Nošovice - Albrechtice (VVN) 

- zvýšení přenosové kapacity 

vedení 400 kV VVN 460 

Těrlicko, Horní 

Bludovice, 

Albrechtice, 

Havířov, Horní 

Suchá 

Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Prostřední 

Bludovice, Horní 

Bludovice, 

Albrechtice u Českého 

Těšína, Bludovice, 

Horní Suchá 

Nadmístní trvá 
zrušeno, 

ukončeno 

Z19 

TS 110/22 kV Karviná–Doly 

včetně přívodního vedení 

VVN 110 kV z TS Al-

brechtice 

Albrechtice, 

Havířov, Horní 

Suchá 

Albrechtice u Českého 

Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá 

Nadmístní - nový 

Z21 Energetika (záměry z ÚPD) Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z22 Energetika (záměry z ÚPD) Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z93 Energetika (záměry z ÚPD) Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z23 Energetika (záměry z ÚPD) Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

Z24 Energetika (záměry z ÚPD) Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 

Babí horou 

Místní trvá trvá 

Z94 Rozšíření sítě VN a NN ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní Suchá, 

Šumbark, Havířov-

město, Horní 

Bludovice, Horní 

Suchá, Prostřední 

Bludovice,  Prostřední 

Suchá, Horní Těrlicko, 

Dolní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou 

Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 

Dotčené 

k.ú. 
Stav 2016 Stav 2020 

OZ 1 
Vada v grafické části územně 

plánovací dokumentaci 

Topologicky nepřesná data, 

rozpor mezi změnou 

územního plánu a právním 

stavem, rozpor mezi 

vektorovými a rastrovými 

daty 

Těrlicko 

Dolní 

Těrlicko, 

Horní 

Těrlicko, 

Hradiště 

pod Babí 

horou 

nový 

problém 

 

trvá 
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74. TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A JEJICH 

OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

 

Definice:  Plynárenským zařízením jsou veškerá plynová zařízení s výjimkou odběrných 

plynových zařízení, např. zásobníky plynu, plynárenské sondy, trasové 

uzávěry, plynojemy, regulační a předávací stanice, kompresorové stanice  

a další. 

 

Poskytovatel: GasNet s.r.o. (srpen/2019) 

Green Gas DPB a.s. (duben/2020) 

 RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020)  

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

    

P. předpis: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, § 2 a Díl 2 Plynárenství, § 68, §69, § 98 a Příloha.  

 

Zdroj: NET4GAS: http://portal.geostore.cz/uap/  

 

Limit č.: 3.4.102, 3.4.103, 3.4.104 

 

 

GasNet s.r.o. (srpen/2019) 

Na správním území ORP Havířov se nachází: 

Technologické objekty 

zásobování plynem 

 

 

Typ zařízení / počet 

objektů v ORP 
Katastrální území Počet prvků 

Regulační měřící stanice 

STL / 10 objektů 

Albrechtice u Č. Těšína 1 

Horní Suchá 1 

Bludovice 3 

Havířov - město 1 

Prostřední Suchá 2 

Šumbark 2 

Regulační měřící stanice 

VTL / 7 objektů 

Albrechtice u Č. Těšína 2 

Horní Suchá 2 

Bludovice 1 

Havířov - město 1 

Šumbark 1 

Ostatní zařízení 

7 objektů 

Albrechtice u Č. Těšína 1 

Horní Suchá 2 

Bludovice 1 

Prostřední Suchá 3 

Celkem v ORP Havířov 24 

 

http://portal.geostore.cz/uap/
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Zdroj: GasNet, s.r.o. (srpen/2019) 

 

Green Gas DPB a.s. (duben/2020) 

Na území Havířova a Horní Suché jsou situovány 4 plynové sondy (vrty do stařin) označené 

HS 3, HS 4, HS 5 a DS 9, spolu se dvěmi plynovými čerpacími stanicemi. Provozovatelem 

těchto zařízení je a.s. Green Gas DPB, která realizuje těžbu hořlavého zemního plynu 

vázaného na uhelné sloje. 

Kolem uvedených zlikvidovaných HDD stanovil Obecná úřad Horní Suchá územním 

rozhodnutím č.j. 110/03/Ha. ze dne 26.3.2003 stavební uzávěru. V roce 2006 byla na základě 

požadavku obce s ohledem na plánovanou výstavbu komunikací provedena a SÚ Horní Suchá 

schválena výjimka ze stavební uzávěry č.j. 57/06/Ha. 

 

 
Zdroj: Green Gas DPB (duben/2020) 
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RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020)  

V jižní části území obce Těrlicko jsou situovány provozní a pozorovací plynové sondy, 

jejichž provozovatelem je společnost RWE Gas Storage CZ, s.r.o. Na správní území k.ú. 

Hradiště pod Babí horou dále zasahují bezpečnostní pásma provozních plynových sond TS-3, 

TS-4, TS-12, TS-39 a TS-43, ŽU-123, ŽU-135a a ŽU-144 ze sousedního území.  

 

Název sondy Katastrální území Funkčnost sondy parc.č.  

NP-337 Horní Těrlicko Pozorovací - likvidovaná 1593 

NP-336 

Hradiště pod Babí horou 

Pozorovací - likvidovaná 689/1 

NP-345 Pozorovací - likvidovaná 743 

NP-348 Pozorovací - likvidovaná 1076/1 

NP-353 Pozorovací - provozní 1427/3, 1427/4 

NP-369 Pozorovací - likvidovaná 636/1 

NP-370a Pozorovací - likvidovaná 1614 

ŽU-118 Provozní - likvidovaná 1160, 1161/1 

ŽU- 120 Provozní - provozní 1288/3, 1288/4 

ŽU-139 Provozní - likvidovaná 1447, 1448 

Hrad-2 Pozorovací - likvidovaná 187 

 

Dále je území ORP Havířov dotčeno ochrannými a bezpečnostními pásmy provozních sond 

ŽU-120, ŽU-123, ŽU-135 a, ŽU-144, TS-3, TS-4, TS-12, TS-39, TS-43 a NP-353 

podzemního zásobníku plynu. 

 

 

  
Zdroj: RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020) 
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Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) - záměry 

Záměr na přemístění regulační stanice VTL/STL (62 020) z důvodu návrhu úpravy trasy 

plynovodu. (ve výkrese záměrů ozn. Z103) 

 
Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

Ochranná a bezpečnostní pásma: 
Bezpečnostní a ochranná pásma – bezpečnostní pásmo (BP) a ochranné pásmo (OP) těchto 

zařízení je stanoveno zákonem č. 458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů resp. zákona č. 670/2004 Sb. 

(Energetický zákon a jeho změna). Bezpečnostním a ochranným a pásmem se pro účely 

tohoto zákona rozumí souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné 

vzdálenosti na všechny strany od půdorysu. 

Typ objektu Tlak Ochranné pásmo Bezpečnostní pásmo 

Technologické objekty - regulační stanice  4 až 40 barů 4 m 10 m 

Technologické objekty - regulační stanice nad 40 barů 4 m 20 m 

Sondy zásobníku plynu   s tlakem do 100 barů 30 m 80 m 

Sondy zásobníku plynu   s tlakem nad 100 barů 30 m 150 m 

 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- + + 

Poznámka: 

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 
Stav 2020 

Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z103 

Technologický objekt 

zásobování teplem (záměry z 

ÚPD) 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

trvá - 

změna 

rozsahu 

Z104 
Technologický objekt 

zásobování teplem 
Horní Suchá Horní Suchá Místní 

trvá - 

změna 

rozsahu 

ukončeno 
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75. VEDENÍ PLYNOVODŮ A JEJICH OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ 

 PÁSMA 

 

Definice:  Zahrnuje zejména:  

1. Velmi vysokotlaký plynovod (VVTL) a tranzitní plynovod a anodové 

uzemnění – tlak nad 4 MPa;  

2. Vysokotlaký plynovod (VTL) a jeho anodové uzemnění – tlak do 

4MPa včetně;  

3. Středotlaký plynovod (STL) a jeho anodového uzemnění.  

4. Nízkotlaký plynovod (NTL)   

5. Přípojky a další relevantní data, pokud jsou k dispozici a je možné je 

poskytnout. 

 

Poskytovatel: Asental Land s.r.o. (potvrzeno červenec/2020) 

Gascontrol (květen/2016) 

GasNet s.r.o. (srpen/2019) 

Green Gas DPB a.s. (duben/2020) 

NET4GAS s.r.o. (duben/2018) 

Obec Horní Suchá (únor/2016) 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020)  

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

   Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

Zásady územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č.1 (listopad/2018)  

 

P. předpis: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, Díl 2 Plynárenství, § 68, § 69, § 98 a Příloha. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175.   

 

Zdroj: NET4GAS: http://portal.geostore.cz/uap/  

 

Limit č.: 3.1.101, 3.1.102, 3.4.102, 3.4.103, 3.4.105 

 

 

 

Asental Land s.r.o. (potvrzeno červenec/2020) 

Společnost poskytla polohopisná data o vedení STL v lokalitě Skleníky v k.ú. Prostřední 

Suchá. 

http://portal.geostore.cz/uap/
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Zdroj: Asental Land s.r.o. (potvrzeno červenec/2020) 

 

Gascontrol (květen/2016) 

Společnost poskytla data o vedení plynovodu v lokalitě Plynárny v k.ú. Prostřední Suchá. 

 

 
Zdroj: Gascontrol (květen/2016) 

 

GasNet, s.r.o. (srpen/2019) 

Správním územím obce s rozšířenou působností (ORP) Havířov prochází páteřní vysokotlaký 

plynovod DN 500, PN 40 Staříč – Suchá (612 041), který pokračuje v dimenzi DN 500, PN 

25 jako plynovod Suchá – Albrechtice (623 005). Plynovod Suchá - Albrechtice je ve 

východní části Albrechtic propojen s dalším páteřním plynovodem DN 500, PN 40 Stonava – 

Žukov (622 001). Na páteřním plynovodu Staříč – Suchá je v k.ú. Dolní Suchá vysazena 

odbočka plynovodu DN 300, PN 40 Suchá – Dolní Lutyně (622 041). Z uvedených 

plynovodů jsou VTL přípojkami napojeny veškeré regulační stanice plynu v území. 

 

Významnější VTL přípojky 

Název odbočky Číselné označení Parametry 
RS – Havířov, Životice 622 088 DN 100, PN 40 
RS – Havířov, Šumbark 622 045 DN 150, PN 40 
RS – Havířov, Karvinská 622 014 DN 150, PN 40 
RS – Horní Suchá, Plnírna PB 622 004 DN 100, PN 40 
RS – Horní Suchá, František   622 128 DN 100, PN40 
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Všechny obce, spadající pod ORP Havířov, jsou plošně plynofikovány. Ve městě Havířov je 

provozována místní, kombinovaná plynovodní síť v tlakových úrovních středotlak (do 4 barů) 

– nízkotlak do (0,05 baru). Ostatní obce jsou plošně plynofikovány rozvinutou středotlakou 

plynovodní sítí. Místní plynovodní sítě v jednotlivých obcích jsou provozovány samostatně, 

bez vzájemného propojení. 

 

Společnost poskytla informace o obnově VTL plynovodu DN 500 s přeložkami mimo 

zastavěné území, včetně jižního obchvatu Albrechtic. Záměr je již z části realizován, jedná se 

o záměr nadmístního významu. Dále jsou zde zapracovány menší přeložky a úpravy vedení 

NTL a STL plynovodu (ve výkrese záměrů ozn. Z29). Od poslední aktualizace údajů o území 

v roce 2016 došlo ke změně rozsahu poskytnutých záměrů v území. 

 

   
Stav     Návrh 

Zdroj: GasNet, s.r.o. (srpen/2019) 

 

Green Gas DPB a.s. (duben/2020) 

Distribuční soustava plynovodů – středotlaký systém plynovodů degazačního plynu je 

používán pro spojení mezi provozy OKD a umožňuje dodávku plynu odběratelům mimo 

OKD, a.s. Spolu s degazačním plynovodem v trase Darkov - Liberty Ostrava, a.s. je uložen 

dusíkovod. 

 
Zdroj: Green Gas DPB a.s. (duben/2020) 
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NET4GAS s.r.o. (duben/2018) 

Společnost poskytla údaje o plynovodu VVTL, který prochází podél hranice k.ú. Hradiště pod 

Babí horou. V grafické části je vyznačeno ochranné i bezpečností pásmo tohoto zařízení. 

 
Zdroj: NET4GAS s.r.o. (duben/2018) 

 

Obec Horní Suchá (únor/2016) 

Obec poskytla informace o plynovodech ze své technické mapy obce. Většina dat je shodná 

s daty SmVaK a.s. 

 
Zdroj: Obec Horní Suchá (únor/2016) 

 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020)  

Do jižní části území Těrlicka (k.ú. Hradiště pod Babí horou) zasahuje soustava VVTL 

plynovodů podzemního zásobníku plynu Třanovice. Jedná se o sběrné plynovody od provozní 

sondy ŽU 120, ŽU 135a, ŽU 144 a pozorovací sondy NP 353. U plynovodu je vyznačeno 

ochranné (4 m) a bezpečnostní pásmo (120 m). 
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Zdroj: RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020) 

 

Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) - záměry 

Územní plán u VTL plynovodů navrhuje: 

- výstavba nového vysokotlakého plynovodu s tlakem do 40 barů DN 500, PN 40 PZP 

Třanovice – Karviná Doly, který zajistí potřebu plynu pro novou průmyslovou zónu 

v lokalitě Karviná Doly; 

- obnova vysokotlakého plynovodu DN 500, PN 25 Havířov – Albrechtice v upravené 

trase mimo zastavěné území Albrechtic; 

- stavba vysokotlakého plynovodu DN 500/300, PN 40 Stonava – Žukov, který nahradí 

fyzicky dožívající plynovod DN 500 (623 001). 

Místní STL plynovodní síť – je navržené doplnění stávající sítě u vymezených 

zastavitelných ploch. (ve výkrese záměrů ozn. Z30). 

 
Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) - záměry 

Územním plánem je navržena středotlaká plynovodní síť v profilech D225-D160 (ve výkrese 

záměrů ozn. Z31). 
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Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

 

Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) - záměry 

Územním plánem je navrženo doplnění sítě STL na území obce (ve výkrese záměrů ozn. Z32). 

 
Zdroj: Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

 

Územní plán Horní Suchá (květen/2014) - záměry 

Trasa vysokotlakého plynovodu DN 500 z Třanovic do Karviná-Doly je převzata ze ZÚR; do 

návrhových ploch pro zástavbu bude rozšířena nízkotlaká i středotlaká rozvodná síť; v návrhu 

je i část vedení plynovodu důlního plynu (degazovod). (ve výkrese záměrů ozn. Z33). 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 
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Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) - záměry 

Územním plánem je navrženo doplnění sítě STL na území obce. Z důvodu rozporných dat 

u vydané změny č.3 jsou ponechána data původní. (ve výkrese záměrů ozn. Z34, problém 

k řešení ozn. OZ1) 

 

 
Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

Zásady územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č. 1 (listopad/2018) - záměry 

 

Ze ZÚR MSK byly převzaty následující záměry v území: 

Označení 

v ZÚR 
Název stavby Dotčené obce Dotčené k.ú. 

Označení 

záměru 

P2 

PZP Třanovice – Karviná Doly 

(VTL), výstavba plynovodu DN 

500 pro oblast  

Těrlicko Hradiště pod Babí horou 

Z26 Albrechtice Albrechtice Českého Těšína 

Horní Suchá Horní Suchá 

P5 

Albrechtice – Český Těšín 

(Žukov) – obnova VTL 

plynovodu DN 500 s dílčími 

přeložkami mimo zastavěné 

území 

Albrechtice Albrechtice Českého Těšína Z27 

P22 

Havířov (Suchá) – Albrechtice – 

obnova VTL plynovodu DN 500 

s přeložkami mimo zastavěné 

území, včetně jižního obchvatu 

Albrechtic 

Havířov Prostřední Suchá 

Z28 Albrechtice Albrechtice Českého Těšína 

Horní Suchá Horní Suchá 

 

Pozn.: Stavební a silniční správní úřad Magistrátu města Havířova předal úřadu územního 

plánování informaci o kolaudačním rozhodnutí stavby „Rekonstrukce VTL plynovodu DN 

Suchá – Albrechtice“ - SÚ/1770/2018/04/By; SÚ/1771/2018/04/By. Záměr s označením Z28 

– Havířov (Suchá) – Albrechtice - obnova VTL plynovodu DN 500 vycházející z nadřazené 

dokumentace je tedy již zrealizovaný, ale v grafice zatím ponechaný, jelikož je A-ZUR 

platná.   
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Zdroj: ZÚR Moravskoslezského kraje – výkres energetiky (listopad/2018) 

 

Ochranná a bezpečnostní pásma: 
Bezpečnostní pásma (BP) a ochranná pásma (OP) těchto zařízení jsou stanovena zákonem 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů, resp. zákona č. 670/2004 Sb. (Energetický zákon a jeho změna). 

Bezpečnostním a ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor vymezený 

svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti na obě strany od jeho půdorysu: 

 

Typ plynovodu Dimenze BP OP 

VTL plynovod s tlakem nad 40 

barů  

do DN 100 včetně 100 m (80 m) 4m 

nad DN 100 do DN 500 včetně 120 m (150 m) 4m 

VTL plynovod s tlakem do 40 

barů  

o DN 100 včetně 15 m (10 m) 4m 

nad DN 100 do DN 300 včetně 20 a 40 m (20 m) 4m 

nad DN 300 do DN 500 včetně         40 m (30 m) 4m 

STL a NTL plynovod xxx xxx 1m 
 

Poznámka: Podle změny energetického zákona č. 158/2009 Sb. je termín - velmi vysokotlaký plynovod 

(VVTL) nahrazen názvem – vysokotlaký plynovod s tlakem nad 40 barů. Údaj pro bezpečnostní pásmo 

v závorce platí pro zařízení postavená po nabytí platností změny energetického zákona v r. 2009. 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  + 

Poznámka: 

Záměry v území: 

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z26 

(PZP Třanovice) hranice okresů 

Karviná - Karviná Doly (VTL), 

výstavba plynovodu DN 500 pro 

oblast Karviná - Doly 

Těrlicko, 

Albrechtice, 

Horní Suchá 

Hradiště pod Babí 

horou, Albrechtice u 

Českého Těšína, Horní 

Suchá 

Nadmístní trvá trvá 

Z27 

Albrechtice - Český Těšín 

(Žukov) - obnova VTL 

plynovodu DN 500 s dílčími 

položkami mimo zastavěné 

území 

Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Nadmístní trvá 

trvá-

změna 

rozsahu 
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Z28 

Havířov (Suchá) - Albrechtice - 

obnova VTL plynovodu DN 500 

s přeložkami mimo zastavěné 

území, včetně jižní obchvatu 

Albrechtic 

Havířov, Horní 

Suchá, 

Albrechtice 

Prostřední Suchá, 

Horní Suchá, 

Albrechtice u Českého 

Těšína 

Nadmístní trvá 

trvá-

změna 

rozsahu 

Z29 Plynovod 

Albrechtice, 

Horní Suchá, 

Havířov,  

Horní 

Bludovice, 

Těrlicko 

Albrechtice u Českého 

Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá, 

Havířov-město, 

Bludovice, Šumbark, 

Prostřední Bludovice, 

Dolní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou 

Nadmístní 

trvá-

změna 

rozsahu 

trvá-

změna 

rozsahu 

Z30 Plynovod (záměry z ÚPD) Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá-

změna 

rozsahu 

Z31 Plynovod (záměry z ÚPD) Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 

Prostřední  Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z32 Plynovod (záměry z ÚPD) 
Horní 

Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá-

změna 

rozsahu 

Z33 Plynovod (záměry z ÚPD) Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

Z34 Plynovod (záměry z ÚPD) Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 

Babí horou 

Místní trvá trvá 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 
Dotčené k.ú. 

Stav 

2016 
Stav 2020 

OZ 1 

Vada v grafické části 

územně plánovací 

dokumentaci 

Topologicky nepřesná data, 

rozpor mezi změnou územního 

plánu a právním stavem, 

rozpor mezi vektorovými a 

rastrovými daty 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod 

Babí horou 

nový 

problém  
trvá 

 

76. TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY ZÁSOBOVÁNÍ JINÝMI PRODUKTY A 

JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice:  Objekty důležité pro zásobování jinými produkty, včetně ochranného pásma. 

 

Poskytovatel: MERO ČR a.s. (září/2020) 

 

P. předpis: Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zdroj: Vyjádření k technickým sítím (MERO ČR): MERO ČR → Žádost o vyjádření 

k technickým sítím a poskytování ÚAP   

 

Limit č.: 3.5.101, 3.5.102 

 

V ORP Havířov se technologické objekty pro zásobování jinými strategickými produkty 

nenachází. 
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77a. VEDENÍ PRO ZÁSOBOVÁNÍ JINÝMI PRODUKTY A JEJICH OCHRANNÁ 

PÁSMA 

 

Definice:  Jinými produkty jsou myšleny ropovody a produktovody. 

 

Poskytovatel: Magistrát města Havířova, odboru územního rozvoje (květen/2016) 

MERO ČR a.s. (září/2020) 

Unipetrol, a.s. (březen/2014, potvrzení platnosti červen/2016) 

 

P. předpis: Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175. 

 

Zdroj: Vyjádření k technickým sítím (MERO ČR): MERO ČR → Žádost o vyjádření 

k technickým sítím a poskytování ÚAP   

 

Limit č.: 3.5.101, 3.5.102 

 

Magistrát města Havířova, odboru územního rozvoje (květen/2016) 

Vlastní informace MMH, OÚR - na území ORP Havířov se nachází část trasy starých 

potrubních řádů koksárenského plynu v provozních oblastech Karviná a Ostrava – (RWE 

GasNet, s.r.o. - vyřazené trasy). Tyto bývalé produktovody procházejí územím významných 

sídelních útvarů Ostrava, Karviná, Bohumín, Rychvald, Orlová a Havířov. Vlastník zařízení 

zatím nebyl identifikován, zařízení nebylo předmětem privatizace po společnosti SMP. 

V současné době je evidováno na Ministerstvu financí ČR, odboru 45 – realizace 

ekologických závazků vzniklých při privatizaci. 

Projektovou dokumentaci sanace předmětného potrubí zpracovala společnost GHE, a.s. 

v únoru 2014. 

Vzhledem k tomu, že kondenzát koksárenského plynu, který obsahuje zejména naftalen 

(přes 95%) a vyplňuje až 60% vnitřního průřezu potrubí, je tato stavba prokazatelně starou 

zátěží v území a v korodovaných místech potrubí zdrojem potencionální kontaminace ploch. 

Trasa potrubí (cca DN 200-500) prochází v k.ú. Prostřední Suchá a k.ú. Dolní Suchá nejen 

zastavěným územím, ale i vymezenými zastavitelnými plochami, které patří k významným 

rozvojovým plochám na území těchto katastrálních území. Z tohoto důvodu je důležité 

předmětnou trasu potrubí v území nejen lokalizovat, ale i zohlednit v územně analytických 

podkladech a následně v územně plánovací dokumentaci – problém k řešení ozn. č. EZ 13. 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava vydal dne 15.10.1999, pod 

č.j. 9/OV/6497/99/Mat rozhodnutí o uložení opatření k nápravě – odstranění staré ekologické 

zátěže vyřazených tras potrubních řádů koksárenského plynu. 
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Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje na podkladě dat společnosti GHE a.s. (květen/2016) 

 

MERO ČR a.s. (září/2020) 

Žádné katastrální území ve správním území ORP Havířov není dotčeno stavbou „Ropovod 

Ingolstadt“ ani „Ropovod Družba“. 

 

 

Zdroj: wikipedie (září/2020) 
 

Benzina, s.r.o. (březen/2014, potvrzení platnosti červen/2016) 

Produktovod sloužil v minulosti (od roku 1995 mimo provoz) k tlakové dopravě nafty  

a benzínů z železničního stáčiště v Horní Suché do distribučního skladu v Havířově – 

Prostřední Suché. Potrubí DN 100 v délce 2345 m je umístěno v hloubce od 1,2 do 2,2 m pod 

terénem, v několika místech kříží drobné vodní toky a část trasy produktovodu je vedena 

podél toku Sušanka. S ohledem na liniový charakter produktovodu je vedením trasy 

ovlivněno rozsáhlé území, sestávající od průmyslových ploch až po aktivně obydlené  

a zemědělsky využívané plochy, včetně vodotečí. Vedení produktovodu je ukončeno v areálu 

bývalého distribučního skladu Benzina a.s., bezprostředně navazujícího na obydlenou 

zástavbu Havířova - Prostřední Suché. 

V letech 2011 a 2013 proběhla sanace produktovodu na základě rozhodnutí příslušných 

orgánů ŽP. Po vytýčení a zaměření produktovodu v terénu byly provedeny výkopové práce 
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k odkrytí potrubí v místech, kde bylo projektováno rozpojení potrubí, jeho vyčištění  

a následně plnění cementovou směsí. Kontaminovaná zemina byla v okolí produktovodu 

odtěžena. Kvalita podzemní a povrchové vody byla v průběhu sanace sledována na vybraných 

monitorovacích vrtech (6 vrtů) a profilech dotčených vodotečí.  

V ÚPD Horní Suchá byla převzata informace o produktovodu z územního plánu sídelního 

útvaru Horní Suchá z roku 1993. V tomto dokumentu se trasa odchyluje od trasy poskytnuté 

společnosti Benzina, s.r.o. Ve změně územního plánu z roku 2020 je již trasa převzata od 

společnosti Benzina.  

 

V ÚPD Havířov trasa není zakreslena. Trasu je nutné prověřit v územně plánovací 

dokumentaci – problém k řešení ozn.č. TZ 5. 

 

 
Zdroj: Benzina s.r.o. (březen/2014, potvrzení platnosti červen/2016) 

 

Ochranná pásma: 

Podle §5 Nařízení vlády č. 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách 

provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu je ochranné pásmo produktovodu 

stanoveno následujícím způsobem: 

 

Ochranné pásmo potrubí je vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 

300 m po obou stranách od osy potrubí. V ochranném pásmu je zakázáno zřizovat zvlášť 

důležité objekty, jakož i vtažné jámy průzkumných nebo těžebních podniků a odvaly hlušin. 

Uvnitř ochranného pásma je zakázáno: 

a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubí zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody, 

jde-li potrubí přes řeku, 

b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění měst a sídlišť a budovat ostatní 

důležité objekty a železniční tratě podél potrubí, 

c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavění vesnic, 

d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě, 

e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy, 

f) do vzdálenosti 3 m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost  

a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy 

a vysazování stromů. 

Venkovní elektrické vedení vysokého a velmi vysokého napětí je dovoleno zřizovat v takové 

vzdálenosti od potrubí, aby byla zachována ochranná pásma stanovená předpisy pro tato 

elektrická vedení. 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 

Dotčené 

k.ú. 

Stav 

2016 
Stav 2020 

TZ 5 

Pořizovateli ÚAP předána 

aktualizována trasa 

produktovodu, nutno 

zapracovat do ÚPn. 

Rozdíl tras produktovodu 

mezi ÚPn a ÚAP 

Horní 

Suchá, 

Havířov 

Horní 

Suchá, 

Prostřední 

Suchá 

trvá 

Horní Suchá-

vyřešeno, 

Havířov-tvá 

EZ 13 
Vyřazené zátěže 

produktovodu 

Problém nutné 

specifikovat jako 

nadmístní k řešení v ZÚR 

a krajských ÚAP 

Havířov 

Dolní 

Suchá, 

Prostřední 

Suchá 

trvá trvá 

 

 

79. TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A JEJICH 

OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice:  Jedná se např. o výrobny tepla, předávací stanice, výměníkové stanice apod. 

Poskytovatel: Havířovská teplárenská společnost, a.s. (březen/2020) 

Veolia Energie ČR a.s., region Severní Morava a Slezsko (březen/2020) 

P. předpis: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, § 2, Díl 3 Teplárenství, § 87, § 98. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175 

Zdroj:  -   

Limit č.: 3.3.101 

 

K technologickým objektům zásobování teplem patří předávací a výměníkové stanice, přes 

které je teplo ze soustavy SCZT dodáváno jednotlivým odběratelům. Tyto objekty se 

vyskytují na území obce Albrechtice, statutárního města Havířov a obce Horní Suchá. 

V jiných částech ORP nejsou evidovány. Dále jsou v území evidovány plynové kotelny, ty se 

také vyskytují pouze na území obce Albrechtice, statutárního města Havířov a obce Horní 

Suchá. 

 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. (březen/2020) 

Tato společnost eviduje 77 předávacích stanic a 9 plynových kotelen. 

 

Katastrální území Počet předávacích stanic Počet plynových kotelen 

Dolní Suchá 0 1 

Bludovice 17 7 

Havířov-město 39 0 

Prostřední Suchá 2 1 

Šumbark 19 0 

Havířov - celkem 77 9 
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  Předávací stanice      Plynové kotelny 

Zdroj: Havířovská teplárenská společnost, a.s. (březen/2020) 

 

Veolia Energie ČR a.s. (březen/2020) 

Tato společnost eviduje na území ORP Havířov 836 předávacích stanic, 32 výměníkových 

stanic a 18 plynových kotelen. 

 

Katastrální území 
Počet  

předávacích stanic 

Počet  

výměníkových stanic 

Počet  

plynových kotelen 

Dolní Suchá 3 0 0 

Bludovice 30 1 0 

Havířov-město 486 25 2 

Prostřední Suchá 91 4 8 

Šumbark 133 2 0 

Albrechtice u Českého Těšína 41 0 1 

Horní Suchá 52 0 7 

ORP Havířov - celkem 836 32 18 

 

   
          Předávací a výměníkové stanice          Plynové kotelny 

Zdroj: Veolia Energie ČR a.s. (březen/2020) 
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Ochranná pásma: 
Ochranné pásmo zařízení pro výrobu tepelné energie je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Ochranné 

pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či 

rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení  

a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve 

svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m. 

 
SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka:   

 

80. TEPLOVODY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 
 

Definice:  Zahrnuje zejména dálkový teplovod a jeho anodového uzemnění a primární 

teplovod a jeho anodového uzemnění. 

Poskytovatel: Gascontrol, s.r.o. (květen/2016) 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. (březen/2020) 

Obec Horní Suchá (únor/2016)  

Veolia Energie ČR a.s., region Severní Morava a Slezsko (březen/2020) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

P. předpis: Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, § 2 a Díl 3 Teplárenství, § 87, § 98.  

Zdroj:  -   

Limit č.: 3.1.101, 3.1.102, 3.3.101 
 

Gascontrol, s.r.o. (květen/2016) 

Společnost poskytla informace o rozvodu tepla v katastrálním území Prostřední Suchá. Jedná 

se o lokalitu areálu této společnosti. Dále poskytla data v lokalitě průmyslové zóny František. 

 
Zdroj: Gascontrol, s.r.o. (květen/2016) 
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Havířovská teplárenská společnost, a.s. (březen/2020) 

Sekundární horkovodní síť je provedena v k.ú. Bludovice, Havířov-město a Šumbark -   

potrubím nižších dimenzí, převážně v neprůlezných žlabech, nová a rekonstruovaná síť pak 

v bezkanálovém provedení. Páteřní horkovodní síť uložena v kolektoru. 

Soustava centrálního zásobování teplem (CZT) se v Havířově vyvíjela postupně v průběhu 

50. - 80. let. Byla budována na bázi horkovodního rozvodu s projektovanými parametry horké 

vody na zdroji 160°C/60°C. Odpovídalo to geografické situaci města a charakteru odběru  

s převažující bytovou zástavbou. Tato soustava centrálního zásobování teplem řešila 

zásobování teplem (ÚT) a teplou vodou (TV) pomocí předávacích stanic voda - voda a na ně 

napojených rozsáhlých sídlištních čtyř-trubkových rozvodů s centrální regulací teploty ÚT  

i TV. V celém městě byly stanoveny parametry otopné vody 92,5°C/67,5°C při venkovní 

teplotě -15°C. 

V posledním období došlo k výrazným změnám tras teplovodů z důvodu jejich postupné 

rekonstrukce (trasy byly zaměřeny). 

 

  
Zdroj: Havířovská teplárenská společnost, a.s. (březen/2020) 

 

 

Obec Horní Suchá (únor/2016) 

Obec Horní Suchá poskytla data o nově vybudovaném primárním horkovodu (podzemním), 

který se nachází v k.ú. Horní Suchá. Jedná se o potrubí – doplnění horkovodu v lokalitě 

Průmyslové zóny František. 



 269 

 
Zdroj: Obec Horní Suchá (únor/2016) 

 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) - záměry 

Územním plánem jsou navrženy primární horkovody v k.ú. Šumbark, Prostřední Suchá, 

Havířov-město. (ve výkrese záměrů ozn. Z105) 

 

 
Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 
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Územní plán Horní Suchá (květen/2014) - záměry 

Teplovod je navrhován do lokality finských domků (z kogenerační jednotky v průmyslové 

zóně František spalující degazační plyn k výrobě elektrické a tepelné energie, která se nabízí 

k vytápění budov). (ve výkrese záměrů ozn. Z106) 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

 

Veolia Energie ČR a.s. (březen/2020) 

Ve správním území obce s rozšířenou působností (ORP) Havířov je provozována soustava 

centralizovaného zásobování teplem (SCZT) na bázi horkovodního rozvodu s parametry 

160/60
o 

C. Primárním výrobcem a distributorem tepla pro soustavu CZT Havířov je Veolia 

Energie ČR a.s., Region Severní Morava a Slezsko. Dodávka tepla do soustavy CZT města 

Havířov je od r. 1999 zajištěna z teplárenského zdroje této společnosti - Teplárny Karviná 

(TKV). Nově je soustava centrálního zásobování teplem SCZT zavede do částí obcí 

Albrechtice a Horní Suchá. 

Primární horkovodní soustava města Havířova je napojena tepelným napaječem 2 x DN 600 

z Teplárny Karviná (závod Lazy a závod Barbora). Tento napaječ je proveden jako nadzemní 

a z Prostřední Suché pokračuje v dimenzi 2 x DN 400 k sídlišti Šumbark. 

Společnost Veolia na území Havířova provozuje jak primární, tak část sekundárních rozvodů 

tepla. 

 
Zdroj: Veolia Energie ČR a.s. (březen/2020) 
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Ochranná pásma: 
Ochranné pásmo horkovodů je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 

a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Ochranné pásmo je vymezeno svislými 

rovinami vedenými po obou stranách zařízení pro rozvod tepelné energie ve vodorovné 

vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením 

pro rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí  

2,5 m. 

 
SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  + 

Poznámka: 

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z105 Teplovod (záměry z ÚPD) Havířov 

Prostřední Suchá, 

Šumbark, Havířov-

město 

Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z106 Teplovod (záměry z ÚPD) Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

 

 

82a. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA A 

ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ 

 

Definice:  Elektronické komunikační zařízení je technické zařízení pro vysílání, přenos, 

směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím 

elektromagnetických vln, a to:  

- vysílací nebo přijímací radiokomunikační zařízení veřejné 

(komunikační) sítě;  

- vysílací nebo přijímací radiokomunikační zařízení neveřejné 

(komunikační) sítě;  

- radioreléové spoje veřejné i neveřejné telekomunikační sítě. 

Komunikační vedení zahrnuje zejména:  

- kabelové vedení mezi komunikačními zařízeními veřejné nebo 

neveřejné komunikační sítě;  

- komunikační vedení neveřejné komunikační sítě mezi elektronickým 

komunikačním zařízením neveřejné komunikační sítě. 

 

Poskytovatel: ČD-Telematika a.s. (červenec/2020) 

Česká telekomunikační infrastruktura (leden/2020) 

České Radiokomunikace a.s. (červenec/2020) 

ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) 

FiberCity s.r.o. (červenec/2015) 

Gascontrol, s.r.o. (květen/2016) 

Havířovská teplárenská společnost a.s. (březen/2020) 

Městská policie Havířov (leden/2008, potvrzeno mlčky) 

Ministerstvo vnitra ČR (březen/2011, potvrzeno duben/2016) 

NET4GAS s.r.o. (duben/2018) 

New Telekom s.r.o. (srpen/2017) 

Nordic Telecom (květen/2015) – bývalý Air Telecom a.s. 
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PODA a.s. (leden/2019) 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020)  

Správa železnic, s.o. (únor/2018) 

T-MOBILE Czech Republic a.s. (leden/2017) 

Telco Pro Services a.s. (duben/2020) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

  Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

Vodafone Czech Republic, a.s. (duben/2017)  

Vodafone Czech Republic, a.s. – UPC (červen/2016, duben/2017) 

 

P. předpis: Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů, § 2, § 100 až § 104. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175. 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. 

Zdroj: Evidence podnikatelů v elektronických komunikacích podle všeobecného 

oprávnění ČTÚ → ČTÚ online → Vyhledávání v databázích → Evidence 

podnikatelů v elektronických komunikacích  

Poskytování dat ČEZ (pouze pro registrované subjekty): Skupina ČEZ → 

Geoportál → Územně analytické podklady  

NET4GAS a Dial Telecom a.s.: http://portal.geostore.cz/uap/  

 

Limit č.: 3.1.101, 3.1.102, 3.9.101, 3.9.102, 3.9.103 

 

Telekomunikační provoz v ORP Havířov je členěn do jednotlivých digitálních ústředen RSU 

Havířov Kmochova, Mickiewiczova, H. Malířové, Šumbark, U stadionu, Prostřední Suchá, 

Horní Suchá, Horní Bludovice, Albrechtice a Těrlicko. Tyto digitální ústředny jsou sdruženy 

do 2 uzlových bodů, kterými jsou hostitelské digitální ústředny (HOST) Havířov Kmochova 

a Mickiewiczova, které tvoří základní prvek meziměstské telefonní sítě a zajišťuje vnitřní 

telefonní styk uvnitř uzlu, meziměstský a mezinárodní styk. Hostitelské ústředny Havířov 

jsou součástí telefonního obvodu 59 Moravskoslezský kraj. 

 

Správním území obce s rozšířenou působností (ORP) Havířov jsou vedeny dálkové optické 

kabely přenosové sítě O2 Czech Republic a.s., napojující jednotlivé digitální ústředny (RSU) 

na hostitelskou ústřednu Havířov, která je propojena na tranzitní ústřednu v Ostravě. 

 

Komunikační vedení 

Správním územím ORP Havířov prochází optické kabely dálkové přenosové komunikační sítě 

O2 Czech Republic, a.s., ČD Telematika a ČEZ ICT Services a.s. Dále jsou na území města 

Havířova provozovány rozsáhlé komunikační sítě UPC Česká republika s.r.o. a PODA a.s. 

 

Radioreléové spoje - tyto spoje jsou určené pro přenos televizní, rozhlasové modulace, 

přenos dat a telefonních hovorů. 

 

Mobilní telefonní síť - ve správním území města Havířova jsou dostupné všechny služby 

nabízené operátory mobilních sítí v systému GSM – T-MOBILE Czech Republic a.s., O2 

Czech Republic, a.s., Vodafone Czech Republic a.s. 

 

 

http://portal.geostore.cz/uap/
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ČD-Telematika a.s. (červenec/2020) 

Společnost ČD Telematika a.s. poskytla informace o telekomunikačním vedení – zemní trasa 

HDPE, vedení je provedeno podél železniční tratě. Ochranné pásmo je 1,5m na každou stranu 

od osy vedení. 

 
Zdroj: ČD-Telematika a.s. (červenec/2020) 

 

Česká telekomunikační infrastruktura (leden/2020) 

Společnost je nástupnickou společností po O2 Czech Republic, a.s., poskytla informace o 49 

řídících ústřednách (přípojných bodech) a 15 radiových zařízeních: 

 

Obec 
Název katastrálního 

území 
Počet radiových 

zařízení 
Počet přípojných bodů 

ústředen 

Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 1 2 

Havířov 

Havířov-město 5 16 

Bludovice 3 7 

Dolní Suchá 1 1 

Dolní Datyně 0 0 

Prostřední Suchá 0 3 

Šumbark 2 14 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice 0 3 

Prostřední Bludovice 1 0 

Horní Suchá Horní Suchá 1 2 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko 0 0 

Horní Těrlicko 1 1 

Hradiště pod Babí horou 0 0 

Celkem na celém ORP 15 49 

Zdroj: Česká telekomunikační infrastruktura (červenec/2019) 
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Společnost je nástupnickou společností po O2 Czech Republic, a.s., je vlastníkem 

nejrozsáhlejší telekomunikační sítě na území ORP Havířov. Kromě optické a metalické sítě 

má na území i vedení RR spojů. 

Největší změnou  ve vedení sítí společnosti je položení nového optického kabelu v k.ú. Dolní 

Suchá a Prostřední Suchá, který bude sloužit pro potřeby napojení provozního závodu na ul. 

Závodní v areálu průmyslové zóny DUKLA. 

 

    
Zdroj: Česká telekomunikační infrastruktura (leden/2020) 

 
 

České Radiokomunikace a.s. (červenec/2020) 

Společnost České Radiokomunikace, a.s. poskytla informace o 13 radioreléových bodech (4 

se překrývají: 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: České Radiokomunikace, a.s. (červenec/2020) 

 

 

 

 

 

Obec Katastrální území Parcela č. 

Havířov 

Havířov – město 

2341 

2547 

1203 

478 

Dolní Suchá 1/80 

Bludovice 
2995/2 

521/5 

Prostřední Suchá 242 

Těrlicko Horní Těrlicko 3922 
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Společnost České Radiokomunikace, a.s. poskytla informace o 2 vysílacích zařízeních, ze 

kterého je vysílán televizní či rozhlasový signál: 

 

 

 

 

 

 

Obec Katastrální území Parcela č. 

Havířov 
Bludovice 521/3 

Havířov-město 2341 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroj: České Radiokomunikace, a.s. (červenec/2020) 

 

Tato společnost je poskytovatelem údajů o radioreléových spojích, kterými je území ORP 

Havířov dotčeno. Páteřní RR spoj tvoří RR spoj HOST-JAVR, který zajišťuje přenos 

televizního vysílání. Území ORP Havířov je pokryto RR spoji směřovanými na Javorový vrch 

a Lysou horu. Dále byly poskytnuty informace o dvou menších optických kabelech v k.ú. 

Bludovice. 

 

 
Zdroj: České Radiokomunikace, a.s. (červenec/2020) 

 

ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) 

Společnost poskytla informace o cca 250 m dlouhém podzemním optickém kabelu v obci 

Albrechtice, v místě transformační stanice 400/110/22 kV Albrechtice. Původně poskytováno 

společností Telco Pro Services, a.s.  

Pozn. pořizovatele ÚAP – ochranné pásmo bylo vygenerováno na základě poskytnutého 

atributu o velikosti OP. 
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Zdroj: ČEZ Distribuce, a.s. (duben/2020) 

 

FiberCity s.r.o. (červenec/2015) - záměr 

Byly poskytnuty informace o záměru na zasíťování území v Havířově telekomunikačním 

kabelem. (ve výkrese záměrů ozn. Z169) 

 
Zdroj: FiberCity s.r.o. (červenec/2015) 

 

Gascontrol, s.r.o. (květen/2016) 

Společnost poskytla informaci o vedení optických kabelů v lokalitě průmyslové zóny 

František v obci Horní Suchá.  

 
Zdroj: Gascontrol, s.r.o. (květen/2016) 
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Havířovská teplárenská společnost a.s. (březen/2020) 

Kabely měření a regulace k sekundární horkovodní síti je provedena v k.ú. Bludovice, 

Havířov-město a Šumbark. 

   

 
Zdroj: Havířovská teplárenská společnost, a.s. (březen/2020) 

 

Městská policie Havířov (leden/2008, potvrzeno mlčky) 

Městská policie poskytla v roce 2008 informace o sdělovacím podzemním kabelu, který vede 

územím k.ú. Havířov–město, od sídla městské policie do budovy rychlé záchranné služby 

v nemocnici s poliklinikou Havířov. 

 
Zdroj: Městská policie Havířov (leden/2008, potvrzeno mlčky) 

 

Ministerstvo vnitra ČR (březen/2011, potvrzeno duben/2016) 

Ministerstvo vnitra ČR poskytlo informace o 2 bodech anténních systémů základových stanic 

PEGAS. Radioreleový paprsek spoje je tvořen spojnicí koncových bodů ORP Havířov – Lysá 

hora.  

Kruhové ochranné pásmo těchto anténních systémů je 500 m okolo anténního systému. 
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Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR (potvrzeno duben/2016) 

 

NET4GAS s.r.o. (duben/2018) 

V jižní části území obce Těrlicko a jihovýchodně od ní vede plynovod VVTL. K zajištění 

jeho bezpečného provozu je zde umístěn kabel PKO a optický kabel. 

 
Zdroj: NET4GAS (duben/2018) 

 

New Telecom s.r.o.  (srpen/2017) 

Společnost poskytla informace o 1 základové stanici  radiových směrových spojů, která je 

umístěna na pozemku parc.č. 2715/3, k.ú. Prostřední Suchá. 

 
Zdroj: New Telecom s.r.o. (srpen/2017) 
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Nordic Telekom (květen/2015) – bývalý Air Telecom, a.s. 

Společnost poskytla informace o 2 základových stanicích mobilních služeb CDMA v pásmu 

410-430 MHz. 

 

 
Zdroj: Nordic Telekom a.s. (květen/2015) 

 

PODA a.s. (leden/2019) 

Společnost PODA a.s. má vybudovanou na území města Havířova (v k.ú. Havířov-město, 

Bludovice a Šumbark) veřejnou metropolitní síť. K této síti byly poskytnuty polohopisné 

informace o již zrealizovaných úsecích. Návrhové úseky nebyly předány.  

 

 
Zdroj: PODA a.s. (leden/2018) 
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RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020)  

V jižní části území obce Těrlicko a jihovýchodně od ní jsou situovány plynové sondy, jejichž 

provozovatelem je společnost  RWE Gas Storage CZ, s.r.o. K zajištění bezpečného provozu 

těchto sond je zde umístěna síť slaboproudého vedení. 

 

 
Zdroj: RWE Gas Storage CZ, s.r.o. (červen/2020) 

 

Správa železnic, s.o. (únor/2018) 

Společnost poskytla informace o vysokokapacitním dálkovém optickém kabelu a 3 zařízeních 

bezpečnostně technického systému na dráze: 
 

katastrální území dotčený pozemek 

Havířov-město 3751/1 

Prostřední Suchá 2689 

Albrechtice u Č. T. 2400/1 

 

 

     
Zdroj: Správa železnic, s.o. (únor/2018) 
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T-MOBILE Czech Republic a.s. (leden/2017) 

K elektronickým komunikačním zařízením patří základnové stanice operátorů (BTS) 

mobilních sítí.  

V území je provozováno 142 základnových stanic operátora mobilní sítě T-Mobile: 

 

Obec Název katastrálního území Počet základových stanic 

Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 5 

Havířov 

Havířov-město 49 

Bludovice 35 

Dolní Suchá 5 

Dolní Datyně 0 

Prostřední Suchá 15 

Šumbark 15 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice 0 

Prostřední Bludovice 2 

Horní Suchá Horní Suchá 10 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko 0 

Horní Těrlicko 6 

Hradiště pod Babí horou 0 

Celkem na celém ORP 142 

Zdroj: T-MOBILE Czech Republic a.s. (leden/2017) 

 

 

 
Zdroj: T-MOBILE Czech Republic a.s. (leden/2017) 

 

Tato společnost je poskytovatelem údajů o radioreléových spojích (microwave), kterými je 

území ORP Havířov dotčeno. V k.ú. Havířov–město, Šumbark a Bludovice pak vedou optické 

telekomunikační kabely. 
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Optické kabely     Radioreléové spoje 

Zdroj: T-MOBILE Czech Republic a.s. (leden/2017) 

 

Telco Pro Services a.s.,  (duben/2020) – nástupnická společnost po ČEZ ICT Services 

Sdělovací kabel vede z transformační stanice 400/110/22 kV Albrechtice přes k.ú. Horní 

Suchá, Prostřední Suchá, Bludovice, Havířov-město, Dolní Suchou a Šumbark a je ukončen 

v kompaktní, zděné DTS -  na pozemku parc.č. 1189/8, k.ú. Šumbark. 

Jedná se o část místního metalického vzdušného vedení a část metalického zemního vedení, 

obojí s ochranným pásmem 10 m. 

Pozn. pořizovatele ÚAP – ochranné pásmo bylo vygenerováno ÚÚP na základě 

poskytnutého atributu o velikosti OP. 

 

 
Zdroj: Telco Pro Services, a.s. (duben/2020) 
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Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) - záměry 

Územním plánem je navrženo rozšíření sítě pro navrženou zástavbu v k.ú. Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko. (ve výkrese záměrů ozn. Z166) 

 

 
Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

Vodafone Czech Republic a.s. (duben/2017) 

Společnost poskytla informace o 1 základové stanici KUHS 1 mobilních služeb (věž 

LATTICE) v k.ú. Horní Suchá. 

 

 
Zdroj: Vodafone Czech Republic a.s. (duben/2017) 
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Vodafone Czech Republic, a.s. – UPC (červen/2016, duben/2017) 

Společnost má pokryté území Havířova a část obce Albrechtice sítí podzemního vedení pro 

přenos kabelové televize a internetu. Dále byly poskytnunty záměry na položení podzemního 

vedení elektronické komunikační sítě v k.ú. Havířov-město, Šumbark a Prostřední Suchá (ve 

výkrese záměrů ozn. Z184). 

 

   
Stav     Záměr  

Zdroj: Vodafone Czech Republic, a.s. (červen/2016, duben/2017) 
 

Ochranná pásma: 
Ochranná pásma elektronických zařízení nejsou stanovena. 

 

Ochranné pásmo u podzemních komunikačních vedení je vymezeno zákonem č. 127/2005 

Sb., § 102 o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů na 1,5 m od krajního 

vedení. Trasy radioreléových spojů nemají ochranná pásma stanovena. 
 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  + 

Poznámka: 

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 

2016 
Stav 2020 

Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z102 Veřejná metropolitní síť Havířov Havířov-město Místní 

trvá-

změna 

rozsahu 

ukončeno 

- 

nesledová

no 

Z166 
Rozvoj telekomunikačního 

provozu (záměry z ÚPD) 
Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko 
Místní nový trvá 

Z169 
Zasíťování území 

telekomunikačním vedením 
Havířov 

Havířov-město, 

Bludovice 
Místní nový trvá 

Z184 
Rozšíření el. 

telekomunikační sítě 
Havířov 

Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní - nový 
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82b. SDRUŽENÉ LINIOVÉ SÍTĚ 

 

Definice:  Uložení jednotlivých systémů technické infrastruktury může být provedeno ve 

sdružené trase (kolektory, technické chodby, kanály) nebo společné trase.  

Kolektor je objekt, zpravidla podzemní, realizovaný jako samostatná (stavebně 

od ostatních staveb oddělená) průchozí liniová stavba. Jeho využití je možné 

pro všechny kategorie vedení technického vybavení.  

Poskytovatel: Havířovská teplárenská společnost a.s. (březen/2020) 

P. předpis: ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí.  

Zdroj: - 

Limit č.: 3.1.101, 3.1.102, 3.1.105 

Havířovská teplárenská společnost, a.s. (březen/2020) 

Topné kanály a kolektory k sekundární horkovodní síti jsou provedeny v k.ú. Bludovice, 

Havířov-město a Šumbark. 

Zdroj: Havířovská teplárenská společnost, a.s. (březen/2020) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- + - 

Poznámka: 

 

83. JADERNÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Definice:  Jaderným zařízením se rozumí:  

1. stavba nebo provozní celek, jehož součástí je jaderný reaktor využívající 

štěpnou řetězovou reakci nebo jinou řetězovou jadernou reakci – Jaderná 

elektrárna Temelín a Jaderná elektrárna Dukovany,  
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2. sklad vyhořelého jaderného paliva,  

3. sklad čerstvého jaderného paliva, pokud není součástí jiného jaderného 

zařízení,  

4. obohacovací závod, závod na výrobu jaderného paliva nebo závod na 

přepracování vyhořelého jaderného paliva,  

5. sklad radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování 

radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného 

pracoviště, kde se vykonává radiační činnost  

6. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně 

přírodní radionuklidy.  

Poskytovatel: Správa uložišť radioaktivních dopadů – SÚRAO (září/2020) 

P. předpis: Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Zdroj:  Současná přípovrchová úložiště: SÚRAO →Pro veřejnost→ Stávající úložiště  

Budoucí hlubinné úložiště – Geologický popis potenciálně vhodných lokalit  

v kostce: SÚRAO → Pro veřejnost → Spolupráce a komunikace → Brožury  

a publikace → Zprávy ze Správy a publikace → Zprávy ze Správy  

Limit č.: 4.3.111 

Správa uložišť radioaktivních dopadů – SÚRAO (září/2020) 

Ve správním obvodu ORP Havířov se jaderné zařízení nenachází. Mezi devíti potencionálně 

vhodnými lokalitami ČR pro umístění hlubinného uložiště se území ORP Havířov nenachází. 

 

84. OBJEKTY NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉ DO SKUPINY A NEBO B  

 S UMÍSTĚNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI 

 

Definice:  Objektem se rozumí celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je 

umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, 

včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, v užívání 

právnických osob a podnikajících fyzických osob.  

Provozovatel navrhne zařazení objektu do skupiny A nebo B a návrh na 

zařazení předloží krajskému úřadu. O zařazení či nezařazení objektu do 

skupiny A nebo B rozhodne krajský úřad.  

Poskytovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství (září/2017) 

Podklad:  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, (zákon o prevenci závažných 

havárií), ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů, § 29 a § 31.  

Zdroj: - 

Limit č.: 4.107 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(září/2017) 

 

Název Skupina Zdroj látek Lokalizace K.ú. 

 

PRIMAGAS s. r.o. 

 

http://www.primagas.cz/ 

 

B 

Sklad propan-butanu, 

skladování, stáčení, 

plnění PB 

odštěpný závod 

Horní Suchá, 

plnírna PB,  

ul. Dělnická 

Horní Suchá 

Zdroj:  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (září/2017) 

 

 
Zdroj:  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (září/2017) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka:  

 

 

85. SKLÁDKY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice:  Skládka je zařízení zřízené v souladu s výše uvedeným zákonem  

a provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu.  

Skládka nebezpečného odpadu je skládka, na níž jsou skladovány odpad 

vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 

výše uvedenému zákonu (tzv. nebezpečný odpad).  

Souhlas k provozování uděluje příslušný krajský úřad, v případě, že půjde  

o skládku nebezpečných odpadů, je souhlas udělen na dobu určitou, a to na  

4 roky.  

Poskytovatel: DEPOS Horní Suchá, a.s. (červen2014, potvrzeno březen/2020) 

SÚ Horní Suchá (potvrzeno červenec/2020) 

Úřad územního plánování – z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

http://www.primagas.cz/
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P. předpis: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, § 2, § 4, § 14, § 20, § 21, § 78, § 79, § 80.  

Zdroj:  Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady (MŽP):  

https://isoh.mzp.cz/visoh  

Limit č.: 4.4.102, 4.4.104, 4.4.105 

 

DEPOS Horní Suchá, a.s. (červen2014, potvrzeno březen/2020) 

V obci Horní Suchá je provozována skládka odpadů DEPOS. 

Název skládky: Skládka odpadů S-OO3 Solecká 

Parcelní čísla (areál skládky): 3100/2, 3100/3, 3100/5, 3100/10, 3100/11, 3100/13, 3100/14, 

3100/15, 3100/16, 3100/17, 3100/18, 3100/19, 3100/20, 3101/2, 3101/3, 3101/4, 3116/2, 

3116/3, 3116/4, 3116/5, 3116/8, 3118/2,  3118/3, 3118/8, 3118/9, 3118/13, 3118/14, 3118/15 

Účel skládky: skládka odpadů skupiny S-OO (ostatní odpad), podskupiny S-OO3 dle 

Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu. 

Další údaj: v areálu skládky jsou umístěny všechny objekty nutné k provozu skládky 

(provozní objekty a garáže, účelové komunikace, zpevněné plochy, inženýrské sítě, jímka 

průsakových vod apod.), součástí areálu jsou i kompostovací plochy. Provoz je řízen dle 

schváleného provozního řádu. 

Kapacita 1 781 900,00 (od roku 1995 do roku 2050). 

 

DEPOS Horní Suchá, a.s. (červen2014, potvrzeno březen/2020) - záměr 

1. AD technologie Depos Horní Suchá - výstavba a následný provoz zařízení k využití 

biologicky rozložitelných odpadů technologií anaerobní digesce v areálu Skládky odpadů 

Solecká. 

 Záměr je ve fázi přípravy pro realizaci, pro záměr bylo vydáno stavební povolení, které 

bylo prodlouženo o další 2 roky. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 26. 3. 2014 (ve 

výkrese záměrů ozn. Z125). 

2. Dobudování skládky odpadů Solecká - plánované rozšíření stávající Skládky odpadů 

Solecká o etapy VI/1 a VII pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad. 

 Celkový rozsah stavby:  33 024 m
2
 

 Nová užitná plocha skládky:  25 500 m
2 

 Projektovaná kapacita nových etap skládky  460 756 m
3 

 K tomuto záměru bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci 19. 3. 2014. 

 V 05/2014 byla pro tento záměr podána žádost o stavební povolení. (ve výkrese záměrů 

ozn. Z48). 

3. Skládka odpadů Solecká – V. etapa rekultivace - zájmový prostor navržené V. etapy 

rekultivace se nachází v areálu skládky odpadů Solecká, v prostoru stávající II. a V. etapy 

skládky. Celková plocha řešené rekultivace je cca 2,5 ha. 

 Záměr je ve fázi průběhu územního řízení (ve výkrese záměrů ozn. Z124). 
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Zdroj: Depos Horní Suchá (březen/2020) 

 

Stavební úřad Horní Suchá (potvrzeno červenec/2020) 

Ochranné pásmo skládky DEPOS - Územní rozhodnutí o ochranném pásmu, kterým se 

vymezuje ochranné pásmo pro skládku tuhého komunálního odpadu v Horní Suché ze dne 

08.03.2004 pod č.j.: 48/04/Ha bylo doloženo stavebním úřadem obce Horní Suchá. 

 

 
Zdroj: Stavební úřad Horní Suchá (potvrzeno červenec/2020) 

 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

PHO skládky odpadů František je stanoveno územním rozhodnutím ÚR 10576/JE/96 vydaným 

Úřadem města Havířova OÚR dne 26. 8. 1996. Samotná plocha skládky není potvrzena. PHO 

znázorněno u jevu č. 114 – jiná ochranná pásma. 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
-  +   + 

Poznámka: 

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z48 
Dobudování skládky Depos 

Horní Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá 

Z124 
Skládka odpadů Solecká - V. 

etapa rekultivace 
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá 

Z125 
AD technologie Depos Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá 
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86. SPALOVNY A ZAŘÍZENÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍ BIOLOGICKY 

ROZLOŽITELNÉ ODPADY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice:  Spalovna je technologické zařízení sloužící ke spalování odpadu.  

Zařízením pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů jsou 

zařízení pro aerobní nebo anaerobní rozklad biologicky rozložitelných odpadů.  

Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené právními 

předpisy o ochraně ovzduší a o hospodaření energií.  

Provozovat zařízení k odstraňování odpadů lze pouze na základě rozhodnutí 

krajského úřadu.  
 

Poskytovatel: Magistrát města Havířova, odbor ekonomický (únor/2016, ověřeno září/2020) 

   

P. předpis: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, § 4, § 14, § 19, § 22, § 23 a § 33a.  

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů, § 39 

až § 42.  

Zdroj:  ČHMÚ, oddělení emisí a zdrojů: ČHMÚ → Oddělení emisí a zdrojů → 

Seznam spaloven odpadů v ČR  

 Plán odpadového hospodářství Moravsloslezského kraje 2016-2026 

Limit č.: 4.4.109 

 

Ve správním území ORP Havířov není spalovna ani zařízení spoluspalujících odpadů 

provozována. 

 

Statutární město Havířov, odbor ekonomický (únor/2016, ověřeno září/2020) - záměr 

Na území obce Horní Suchá v lokalitě průmyslové zóny František byl poskytnut záměr 

výstavby Energetického centra – stavba využívající druhotné suroviny biologického 

charakteru k výrobě bioplynu procesem fermentace. (záměr Z171) 

V květnu 2019 bylo vydáno stavební povolení, ve třetím čtvrtletí roku 2022 plánuje 

společnost Organic Technology postupné spouštění provozu. 

 
Zdroj: MMH, odbor ekonomický (únor/2016, ověřeno září/2020) 

 

 



 291 

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2016-2026 
 

Stanovená opatření na provedení změn v území 
Č. opatření podle 

POH MSK 
Stanovené opatření 

III.a 

Přednostně podporovat vybudování zařízení na energetické využití zbytkových 

komunálních odpadů a pokračovat tak v nastaveném trendu na území 

Moravskoslezského kraje (KIC).  

III.b 
Podporovat rekonstrukce stávajících energetických zařízení za účelem spoluspalování 

odpadů.  

III.c 

Podporovat přestavby stávajících teplárenských zařízení na spalování paliv z odpadů 

nebo zbytkových komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji – instalace kotlů a 

infrastruktury pro skladování.  
 

Záměry na provedení změn v území, které vyvolají problém k řešení na území ORP 

Havířov: (aktuálnost záměru konzultována s KÚ MSK, OŽPaZ – leden 2016) 

Plánované řešení na umístění spalovny komunálních odpadů v sousedním ORP Karviná 

(v k.ú. Karviná – Doly) je jednou z variant takzvaného krajského integrovaného centra na 

energetické využívání odpadů – „KIC – Krajské integrované centrum využívání komunálních 

odpadů v Moravskoslezském kraji“. Spalovna odpadu je navržena v areálu bývalého Dolu 

Barbora v Karviné, který bezprostředně sousedí s obcí Horní Suchá. 

Spalovna Karviná by při svém provozu měla zlikvidovat ročně zhruba 192 tisíc tun odpadu. 

Projekt byl iniciován již v roce 2005 Moravskoslezským krajem a dalšími pěti velkými městy 

– Ostravou, Opavou, Karvinou, Havířovem a Frýdkem-Místkem.  

Souhlasné stanovisko k záměru „KIC – Krajské integrované centrum využívání komunálních 

odpadů v Moravskoslezském kraji” vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 8.6. 2010 pod 

č.j. 50214/ENV/10. 
 

 
Zdroj: vlastní zákres do podkladu www.mapy.cz 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN 

V ÚZEMÍ 
-  - + 

Poznámka:   

Záměry v území:  
Ozn.záměr

u ve 

výkresu 

Název 
Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z171 
Energetické centrum Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá 

http://www.mapy.cz/
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87. ZAŘÍZENÍ NA ODSTRAŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A JEJICH 

 OCHRANNÁ PÁSMA 
 

Definice:  Nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb.  

Jiné zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů – tato 

zařízení může provozovatel provozovat jen na základě rozhodnutí krajského 

úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a souhlas  

s provozním řádem.  

Zařízení k odstraňování nebezpečného odpadu – k provozování takového 

zařízení musí být souhlas příslušného krajského úřadu.  

 

Poskytovatel: Depos Horní Suchá a.s. (červen2014, potvrzeno březen/2020) 

Obec Albrechtice (potvrzeno březen/2016) 

Obec Těrlicko (potvrzeno březen/2016) 

Technické služby Havířov (potvrzeno březen/2016) 

   

P. předpis: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, § 4, § 14.  

Zdroj:  -  

Magistrát města Havířova, Obor životního prostředí (květen/2017) 

Limit č.: 4.4.101, 4.4.102, 4.4.104, 4.4.105, 4.4.112  

 

Depos Horní Suchá a.s. (červen2014, potvrzeno březen/2020) 

Sběrný dvůr o rozloze cca 840 m
2
 je umístěn na ulici Chrost. Odkládají se zde odpady 

kategorie O a N. Návštěvnost areálu: 35 občanů denně. 

 

 
Zdroj: Depos Horní Suchá a.s. (červen2014, potvrzeno březen/2020) 
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Obec Albrechtice (potvrzeno březen/2016) 

Sběrný dvůr o rozloze cca 674 m
2
 je umístěn na ulici Hlavní. Odkládají se zde odpady 

kategorie O a N. Maximální kapacita zařízení je 1300 t odpadu/rok. Návštěvnost areálu: 25 

občanů denně. 

 
Zdroj: Obec Albrechtice (potvrzeno březen/2016) 

 

Obec Těrlicko (potvrzeno březen/2016) 

Sběrný dvůr o rozloze cca 1420 m
2
 je umístěn na ulici Těšínská. Odkládají se zde odpady 

kategorie O a N. Maximální kapacita zařízení je 1300 t odpadu/rok. Návštěvnost areálu: 40 

občanů denně. 

 
Zdroj: Obec Těrlicko (potvrzeno březen/2016) 

 

Technické služby Havířov (potvrzeno březen/2016) 

Poskytovatel podal informaci o dvou sběrných dvorech na území statutárního města Havířov. 

V Havířově-město, na ul. Karvinská se jedná o sběrný dvůr s roční kapacitou 4000 t.  

Na Šumbarku, na ul. Jarošova byl zahájen provoz nového sběrného dvora v roce 2013. Jeho 

kapacita je 5000 t/rok. 
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Zdroj: Technické služby Havířov (potvrzeno březen/2016) 

 

Sběrné dvory na území ORP Havířov od jednotlivých poskytovatelů: 

Obec Kat. území Provozovatel IČ CZT Umístění Platnost do 

Albrechtice 

Albrechtice u 

Českého 

Těšína 

Depos Horní Suchá a.s., 

Solecká 1/1321, 735 35 

Horní Suchá 

47677287 CZT00770 
ul. Hlavní, 

parc.č. 740 
31.03.2020 

Havířov 

Havířov-

město 

Technické služby 

Havířov a. s. Karvinská 

66/1461, 736 29 Havířov  

25375601 CZT00695 
Karvinská, 

parc.č. 3540 
30.11.2019 

Šumbark 

Technické služby 

Havířov a. s. Karvinská 

66/1461, 736 29 Havířov  

25375601 CZT01116 
Jarošova, 

parc.č. 826/4 
31.1.2017 

Horní 

Bludovice 
není evidován 

Horní 

Suchá 
Horní Suchá 

Depos Horní Suchá a. s. 

Solecká 1/1321, 735 35 

Horní Suchá 

47677287 CZT00221 
Stonavská, 

parc.č. 436 
30.11.2020 

Těrlicko 
Horní 

Těrlicko 

Depos Horní Suchá a. s. 

Solecká 1/1321, 735 35 

Horní Suchá 

47677287 CZT00236 
Těšínská, 

parc.č. 1377 
neomezeno 

 

 
Zdroj: Umístění sběrných dvorů na území ORP Havířov (březen/2020) 
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Magistrát města Havířova, Obor životního prostředí (květen/2017) – bez grafiky 

Registrovaná zařízení na odstraňování odpadu poskytnutý Magistrátem města Havířova, 

oborem životního prostředí.  

 

Obec Provozovatel IČ CZT Umístění Zařízení Platnost do 

A
lb

re
ch

ti
ce

 

AGRO-EKO, spol. s r.o., 

Obecní 811, 735 43 Albrechtice 
45193967 CZT00214 ul. Obecní 811 Fermentace 31.01.2022 

HR Trade, s.r.o., Gen. Janka 

1153/4, 709 00 Ostrava-Marián. 

Hory 

26848406 CZT00242 ul. Obecní  Sběrna 31.03.2021 

KOVONYT, s.r.o., Lučina 

150, 739 39 Lučina 
25823574 CZT00133 ul. Obecní Sběrna neomezeno 

JARTER plus, s.r.o., Sládkova 

372/8, 702 00 Moravská 

Ostrava 

3662128 CZT01335 

ul. Obecní (v 

areálu firmy 

Kovonyt) 

Sběrna 30.04.2020 

ROKA steel, s.r.o., Místecká 

1120/103, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice 

24801658 CZT00275 parc.č. 1370/3 Sběrna 30.09.2021 

H
av

íř
o

v
 

ALUCO CZECH, s.r.o., 

Životická 1121/1, 735 64 

Havířov-Prostřední Suchá 

28576233 

CZT01237 

Na Kopci 

327/3, Dolní 

Suchá 

Sběrna 31.01.2019 

CZT00998 

Životická 

1121/1, 

Prostřed. Suchá 

Mobilní sběr a 

výkup 
30.04.2020 

AWT Rekultivace, a.s., 
Dělnická 41/884, 736 01 

Havířov-Prostřední Suchá 

47676175 CZT01197 
Dělnická 

41/884 

Mobilní sběr a 

výkup 
30.09.2018 

Buček Oldřich, Dvořákova 

80/9, 736 01 Havířov-Město 
15447481 CZT00975 

Na Pavlasůvce 

1482/1b, 

Prostřed. Suchá 

Autovrakoviště 28.02.2022 

Creative work, s.r.o., U Statku 

301/1, 736 01 Havířov-

Bludovice 

4479548 CZT01527 Frýdecká 
Kompostování 

odpadu 
31.12.2021 

ČEZ Energetické produkty, 

s.r.o., Komenského 534, 253 01 

Hostivice 

28255933 CZT01309 
Dolní Suchá 

(Kašpárkovice) 

Využití odpadů 

k terénním 

úpravám 

31.12.2019 

Demonta T, s.r.o., Starobělská 

593/81, 700 30 Ostrava-Zábřeh 
41034228 CZT00437 

Moskevská 

1104/1e 
Sběrna 

   

30.11.2019 

HAVISTEEL, s.r.o., 

Lihovarská 685/42a, 718 00 

Ostrava-Kunčičky 

4123484 CZT01161 U Závor Sběrna 31.10.2020 

Koláčková Dáša, Na 

Pavlasůvce 1414/1, 736 01 

Havířov-Město  

10608699 CZT00661 

Na Pavlasůvce 

1414/1, 

Prostřed. Suchá 

Autovrakoviště 28.02.2020 

Kotula Karel Ing., Selská 

33a/1348, 736 01 Havířov-

Město 

11562978 CZT00043 
Selská, 

Bludovice 
Kompostárna 30.11.2020 

Plastic Europe s.r.o., Lidická 

886/43, 736 01 Havířov-

Šumbark 

27830837 CZT01177 
Lidická 886/43, 

Šumbark 

Zpracování 

odp.plastů a 

dřeva 

30.06.2018 

Rangl Jan, Šeříková 582/1, 

700 30 Ostrava  
63349787 CZT00657 

Selská 1464/8b, 

Bludovice 
Sběrna 30.04.2018 

Rec - Eko Group, s.r.o., 

Mickiewiczova 548/1a, 73601 

Havířov 

2393361 CZT01493 Mickiewiczova 
Mobilní sběr a 

výkup 
31.07.2021 
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Obec Provozovatel IČ CZT Umístění Zařízení Platnost do 

ROKA steel, s.r.o., Místecká 

1120/103, 703 00 Ostrava - 

Vítkovice 

24801658 CZT00067 

Moskevská 

1844/10, 

Havířov-město 

Sběrna 31.01.2017 

Sikora Michal, Košňovského 

183/11, 710 00 Ostrava-Slezská 

Ostrava 

70015970 

CZT01253 
Jarošova 

(Lidická) 
Sběrna 30.04.2020 

CZT01368 
Lidická 886/43, 

Šumbark 

Zpracování 

elektroodpadů 
30.08.2020 

Technické služby Havířov, a. 

s., Karvinská 66/1461, 736 29 

Havířov 

25375601 

CZT00050 

Karvinská 

63/247, 

Havířov-město 

Dotřiďovací 

linka odpadů 
31.11.2020 

CZT00475 

Karvinská 

66/1461, 

Havířov-město 

Mobilní svoz 

odpadů 
31.01.2022 

CZT00717 

Karvinská 

66/1461, 

Havířov-město 

Mobilní svoz 

zdravot.odpadu 
30.09.2020 

CZT0766 

Karvinská 

66/1461, 

Havířov-město 

Mobilní svoz 

nebezpečných 

odpadů 

31.03.2020 

CZT01322 

Karvinská 

63/247, 

Havířov-město 

Sběrný dvůr 

elektro 
28.02.0020 

TSR Czech Republic, s.r.o., 
Sokolovská 192/79, 186 00 

Praha 8 - Karlín 

40614875 

CZT00993 
Studentská 

2354 
Sběrna 31.05.2020 

CZT01074 

Staniční 

1566/16 

Šumbark 

Sběrna 30.11.2021 

Zedník Pavel, A.S.Puškina 

907/7, 73016 Havířov 
59196788 CZT01146 

A.S.Puškina 

907/7 

Mobilní 

zařízení 
30.04.2018 

H
o

rn
í 

S
u

ch
á 

Depos Horní Suchá, a. s., 

Solecká 1321/1, 735 35 Horní 

Suchá 

47677287 

CZT00838 Solecká 
Skládka 

odpadů 
Neomezeno 

CZT01490 Solecká 

Energetické 

zpracování 

odpadů 

Neomezeno 

CZT00839 Solecká Kompostárna Neomezeno 

Swaczyna Marek, Zahradní 

1207/9, 735 35 Horní Suchá 
73271969 CZT01000 Důlní 1365/3 Sběrna 

31.07.2020 

UKONČIL 

K 31.3.2016 

DLE OBCE 

T
ěr

li
ck

o
 

FORTEL-TRI, s.r.o., Třinecká 

788/5, 735 42 Těrlicko 
41035615 

CZT00183 Třinecká 788/5 Sběrna 31.12.2018 

CZT01193 Třinecká 788/5 
Zpracování 

autovraků 
31.10.2018 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
-  +   - 

Poznámka: 
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93a. POZEMNÍ KOMUNIKACE, JEJICH KATEGORIE A JEJICH OCHRANNÁ 

PÁSMA 

 

Definice:  Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými 

vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití  

a jeho bezpečnosti a dělí se na dálnice, silnice, místní a účelové komunikace.  

V rámci jevu jsou sledovány i podzemní části komunikací (např. tunelové 

úseky).  

 

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství 

(prosinec/2007, potvrzeno červenec/2012) 

Obec Albrechtice (duben/2020) 

Obec Horní Bludovice (prosinec/2016) 

Obec Horní Suchá (únor/2016) 

Obec Těrlicko (květen/2020) 

OKD, a.s. (červen/2012, potvrzeno květen/2017) 

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 

(září/2020) 

Povodí Odry, s.p. (prosinec/2019) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Brno (červen/2012, potvrzeno 

3/2016) 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Ostrava (březen/2018) 

Správa silnic Moravskoslezského kraje (únor/2016) 

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (červen/2012, potvrzeno 

únor/2016) 

Statutární město Havířov, odbor investiční výstavby (červen/2014, potvrzeno 

únor/2016) 

Úřad územního plánování – vlastní průzkum (květen/2016) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

   Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

Zásady územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č.1 (listopad/2018)  

   

P. předpis: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, § 2, § 4 až 8, § 11, § 12, § 30 až § 35.  

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,  

a další související zákony.  

 

Zdroj:  -  

Limit č.: 2.1.101, 2.1.102, 2.1.103  

 

 

 

 

 



 298 

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství 

(prosinec/2007, potvrzeno červenec/2012)  

Silnice II. a III.třídy jsou ve vlastnictví kraje, na jehož území se silnice nacházejí. 

Označení Popis silnice II. třídy 

II/474  

Správním územím ORP Havířov vedena k.ú. Horní Suchá, Bludovice, Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko a Hradiště pod Babí horou. Z hlediska širších vazeb se jedná o komunikaci regionálního 

(krajského) významu, která je územím Moravskoslezského kraje vedena v severojižním směru 

mezi silnicí R48 v Třanovicích, I/11 v Těrlicku, I/59 v Orlové a silnicí I/67 v Dětmarovicích. 

II/475  Správním územím ORP Havířov vedena v západo – východním směru jako spojnice Havířova, 

Horní Suché a Karviné přes k.ú. Havířov – Město, Dolní Suchá, Prostřední Suchá a Horní Suchá. 

II/479  
Správním územím ORP Havířov vedena pouze krátkým úsekem jihovýchodní částí k.ú. Havířov 

– Šumbark. 

 

 
Zdroj: KÚ MSK (červenec/2012) 

 

Označení Popis silnice III. třídy 

III/01140  

správním územím ORP Havířov vedena k.ú. Bludovice, Prostřední Bludovice a Horní Bludovice. 

Z hlediska širších vazeb se jedná o komunikaci místního významu, která slouží především 

rekreační dopravě a jako spojení obce Žermanice s Havířovem.  

III/4726  
správním územím ORP Havířov vedena pouze severní částí k.ú. Šumbark. Jedná se o místní 

spojení Havířova – Šumbarku s Petřvaldem na silnici I/59 

III/4731  

správním územím ORP Havířov vedena přes k.ú. Horní Bludovice a Prostřední Bludovice. Jedná 

se o silniční komunikaci místního významu s četnými dopravními závadami směrového a 

výškového charakteru, která slouží především lokální dopravě 

III/4734  

správním územím ORP Havířov vedena přes k.ú. Horní Bludovice a Prostřední Bludovice. Jedná 

se o silniční komunikaci místního významu s četnými dopravními závadami směrového a 

výškového charakteru, která slouží především lokální dopravě 

III/4735  

správním územím ORP Havířov vedena přes k.ú. Bludovice, Prostřední Bludovice a Horní 

Bludovice. Jedná se o silniční komunikaci místního významu s četnými dopravními závadami 

směrového a výškového charakteru, která slouží především rekreační dopravě a jako hlavní 

silniční spojení obce Horní Bludovice s Havířovem 

III/4739  
správním územím ORP Havířov vedena přes k.ú. Dolní Datyně a Prostřední Bludovice. Jedná se o 

silniční komunikaci místního významu s četnými dopravními závadami, která slouží především 

lokální dopravě 
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Označení Popis silnice III. třídy 

III/4741  

správním územím ORP Havířov vedena přes k.ú. Hradiště pod Babí horou. Jedná se o silniční 

komunikaci místního významu s četnými dopravními závadami, která slouží především lokální 

dopravě 

III/4742  
správním územím ORP Havířov vedena k.ú. Bludovice. Komunikace je vedena pouze zastavěným 

územím Havířova a svým charakterem ji lze zařadit mezi místní komunikace II. třídy (sběrné) 

III/4743  
správním územím ORP Havířov vedena přes k.ú. Bludovice a Albrechtice u Českého Těšína. 

Jedná se o silniční komunikaci místního významu s četnými dopravními závadami, která slouží 

především lokální dopravě mezi Albrechticemi a místní částí Havířova – Životicemi. 

III/4744  

správním územím ORP Havířov vedena přes k.ú. Prostřední Suchá a Horní Suchá. Jedná se o 

silniční komunikaci místního významu s četnými dopravními závadami, v Havířově 

s nedostatečnou šířkou vozovky, která slouží především lokální dopravě mezi Havířovem a Horní 

Suchou 

III/4745  

správním územím ORP Havířov vedena k.ú. Bludovice a je vedena pouze zastavěným územím 

Havířova (jedná se o ul. 17. Listopadu). Z hlediska urbanisticko – dopravního ji lze zařadit mezi 

místní komunikace II. třídy (sběrné) 

III/4746  

správním územím ORP Havířov vedena k.ú. Havířov – Město a Prostřední Suchá. Komunikace je 

vedena pouze zastavěným územím Havířova (jedná se o ul. Dělnickou). Z hlediska urbanisticko – 

dopravního ji lze zařadit mezi místní komunikace II. třídy (sběrné). 

III/4748  

správním územím ORP Havířov vedena k.ú. Horní Suchá. Jedná se o silniční komunikaci místního 

významu s četnými dopravními závadami, která slouží především lokální dopravě mezi Horní 

Suchou a Stonavou 

III/4749  

správním územím ORP Havířov vedena k.ú. Albrechtice u Českého Těšína. Jedná se o silniční 

komunikaci místního významu s četnými dopravními závadami, která slouží především lokální 

dopravě. Z hlediska širších dopravních vazeb se jedná o spojku mezi silnicí I/11 a I/59 

III/47210  

je spojnicí mezi silnicemi I/59 v Orlové a II/475 v Havířově. Jedná se o čtyřpruhovou směrově 

nerozdělenou komunikaci, jejíž trasa je situována převážně mimo souvislou zástavbu. Správním 

územím ORP Havířov je vedena k.ú. Dolní Suchá 

III/47212  
je krátkou spojnicí mezi silnicemi II/474 a III/4749. Správním obvodem ORP Havířov je vedena 

pouze k.ú. Horní Suchá. Její trasa je situována mimo souvislou zástavbu 

 

 

 
Zdroj: KÚ MSK (červenec/2012) 
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Obec Albrechtice (duben/2020) – technická mapa 

V centrální části Albrechtic jde převážně o dvoupruhové úseky s nehomogenní šířkou 

vozovky (nejednoznačnou kategorií) a různou povrchovou úpravou, v místních částech 

Pardubice, Paseky, Pacalůvka, Bělehrad a Zadky pak převážně o jednopruhové komunikace. 

Mezi místní komunikace II. třídy (významnější místní komunikace funkční skupiny B se 

sběrnou funkcí) lze v řešeném území zařadit silniční průtahy v zastavěném území (ul. 

Životická, Hlavní, Stonavská a Těšínská), ostatní místní komunikace v řešeném území mají 

především obslužný charakter a jsou zařazeny mezi místní komunikace III. třídy (místní 

komunikace funkční skupiny C s obslužnou funkcí). 

 
Zdroj: technická mapa obce Albrechtice (duben/2020) 

 

Obec Horní Bludovice (prosinec/2016) 

Podle svého dopravního významu jsou místní komunikace v Horních Bludovicích děleny na 

komunikace typu C1 (komunikace s autobusovou a významnou nákladní dopravou) a C2 

(ostatní hlavní přístupové komunikace). Komunikace typu C1 - MK spojující centrum obce 

(silnice III/4735) se zástavbou v Záguří (silnice III/01140) – bude homogenizována na šířku 

5,5 m. Mezi místní komunikace typu C1 bude patřit také stávající úsek silnice III/4731, který 

bude po realizaci přeložky silnice převeden mezi MK. Komunikace typu C2 budou postupně 

rozšířeny na min. 4,5 m. U komunikací typu C1 a C2 bude sledováno postupné doplnění 

chybějících chodníků v zastavěném území. 

Ostatní obslužné komunikace s malým dopravním významem o délce nad 300 m (typu C3) je 

nutné doplnit výhybnami. Zbývající MK o délce do 300m budou převedeny do kategorie 

obytných zón se smíšeným provozem motorové a pěší dopravy. 

Z pasportu místních komunikací obce Horní Bludovice je patrné, že některé místní a účelové 

komunikace jsou navrženy na rekonstrukci a k dostavbě ve vazbě na rozšiřující se zástavbu 

obce (ve výkrese záměrů ozn. Z181). 

 
Zdroj: technická mapa obce Horní Bludovice (prosinec/2016) 
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Obec Horní Suchá (únor/2016) 

Do kategorie dopravně významných obslužných komunikací, s nutným oddělením motorové  

a pěší dopravy v zastavěném území, jsou zařazeny nejdůležitější místní komunikace, 

zabezpečující přístup silniční dopravy do rozvojových průmyslových ploch a které vytvářejí 

síť důležitých místních komunikací v obytných oblastech. Všechny tyto významné obslužné 

komunikace budou podle místních možností postupně upravovány na kategorie 

dvoupruhových komunikací. 

Ostatní místní komunikace o šířce 3,5 - 5 m jsou vhodné pro převedení do kategorie obytných 

ulic se smíšeným provozem motorové a pěší dopravy. Je žádoucí jejich úprava na šířku min. 

4,5 m, umožňující míjení osobního a nákladního vozidla. Pouze u koncových úseků 

komunikací, sloužících k obsluze max. 5 – 8 obytných domů, může být ponechána šířka 

vozovky 3,5 m. Slepé komunikace s délkou nad 80 m budou vybaveny výhybnami  

a koncovými obratišti. 

 
Zdroj: technická mapa obce Horní Suchá (únor/2016) 

 

 

Obec Těrlicko (květen/2020) – technická mapa 

Síť místních komunikací (MK) v zastavěném území zajišťuje obsluhu veškeré zástavby, která 

není obsloužena přímo ze silničních průtahů. V řešeném území se jedná většinou  

o jednopruhové obousměrné komunikace, někde končící i slepě. Dopravně významnou MK je 

pak ulice Rekreační, která je vedena podél východního břehu vodní nádrže a spojuje tah I/11 

se silnicí III/4743 u Albrechtic. Šířka vozovek MK není homogenní, pohybuje se od 3 do 

4,5m, často s nedostatečným konstrukčním vybavením. MK mají obslužný charakter funkční 

skupiny C. 

Účelové komunikace v řešeném území  ORP lze ve stávajících trasách rovněž považovat za 

stabilizované. Jedná se především o jednopruhové komunikace s nehomogenní šířkou 

vozovky 2,5 - 3,5 m. 
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Zdroj: technická mapa obce Těrlicko (květen/2020) 

 

OKD, a.s. (červen/2012, potvrzeno květen/2017) 

Účelové komunikace v obci Albrechtice – příjezdová komunikace k hrázi Těrlické přehrady. 

Účelové komunikace vedoucí okolo Dolu Darkov – Závod 3 zasahující na území obce Horní 

Suchá. 

 
Zdroj: OKD, a.s. (červen/2012, potvrzeno květen/2017) 

 

 

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 (září/2020) 

Podle Politiky územního rozvoje ČR (čerpáno z Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

Moravskoslezského kraje) řešit uzemni souvislosti přestavby silnice I/11 Havířov–Český 

Těšín (v alternativě silnice I/11 a II/474 Havířov–Dolní Třanovice) na standartní parametry R. 
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Povodí Odry, s.p. (prosinec/2019) 

Účelové komunikace v k.ú. Dolní Těrlicko a k.ú. Hradiště pod Babí Horou - přístup k vodní 

nádrži Těrlicko a k místu na vodním toku Stonávka, kde je umístěna měřící stanice HRAD. 

 

 
Zdroj: Povodí Odry, s.p. (prosinec/2019) 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Brno (červen/2012, potvrzeno březen/2016) 

záměr 

Ve správním území ORP Havířov se dálnice nenachází. Současně není z žádných 

schválených strategických dokumentů patrné, že by byl v zájmovém území tento typ pozemní 

komunikace navržen jako výhledový záměr. 

Ve správním území ORP Havířov se žádná rychlostní silnice nenachází. Současně není 

známo, že by tento typ komunikace byl Politikou územního rozvoje nebo Zásadami územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje navržen jako záměr, který by procházel zájmovým územím.  

V předchozím období byla v ORP Havířov navržena rychlostní komunikace R67, která byla 

rekategorizována na významnou národní silnici I.třídy – ozn. č. D511, D512, D521 – 

označení vychází ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

 

Silnice I/11 Havířov - Třanovice 

Pro připravovanou stavbu ”Silnice I/11 Havířov – Třanovice, optimalizace technického řešení 

a audit nákladů“- byla předána studie proveditelnosti a účelnosti – v červnu 2013. 

V dlouhodobém výhledu bude navrhovaná trasa silnice I/11 významným propojením mezi 

dokončenou dálnicí D1 (D47) a rychlostní komunikací R48 v úsecích Ostrava-Hrušov (D1) – 

Havířov (plánované označení I/68), Havířov – Třanovice (I/11) a Třanovice (R48) – Bystrice 

– Hrádek – Jablunkov – Slovensko (I/11 – již v realizaci resp. investiční přípravě), čímž bude 

realizováno napojení karvinské aglomerace na nadřazenou dopravní sít. 

Trasa přeložky silnice I/11 začíná západně od města Havířova napojením na trasu stávající 

silnice I/11 cca 800 m před křižovatkou se silnicí II/479. Navrhovaná komunikace zde vede 

ve stopě stávající silnice I/11, šířkové a výškové uspořádání přeložky je však od stávající 

silnice odlišné. Po průchodu pod okružní křižovatkou v Havířově přeložka pokračuje v trase 

stávající silnice II/475 severovýchodním směrem, dále se stáčí jižním směrem k Horní Suché 
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a Těrlicku, prochází údolím řeky Stonávky a v koncovém úseku vede souběžně se silnicí 

II/474. Trasa přeložky silnice I/11 se napojuje jižně od obce Třanovice na silnici R48 do 

dopravního uzlu MÚK Třanovice. Trasa má celkovou délku cca 20 km a prochází 

katastrálními územími Šenov u Ostravy, Šumbark, Havířov-město, Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Horní Suchá, Bludovice, Dolní Těrlicko, Horní Těrlicko, Hradiště p. Babí horou  

a Třanovice. 

Trasa přeložky silnice I/11 prochází ochranným pásmem dráhy železniční tratě ČD č. 321. 

Jedná se o dvoukolejnou elektrifikovanou trať. Trasa přeložky silnice I/11 prochází 

ochranným pásmem jednokolejné neelektrifikované železniční vlečky. 

Pro další zpracování byla na základě studie doporučena varianta A, její výhody spočívají 

především v dobré technické realizovatelnosti, umožnění dalšího rozvoje území a dlouhodobé 

stabilizaci předpokládaného vedení v řešeném území. Jelikož doposud nebyl zahájen proces 

posuzování vlivu stavby na ŽP (EIA, není možné žádnou variantu označit za výslednou). 

Trasa sil. I/11 je v této variantě územně průchodná a technicky proveditelná. 

Studii proveditelnosti a účelnosti „Silnice i/11 Havířov – Třanovice, optimalizace technického 

řešení a audit nákladů“ zpracovala společnost Dopravoprojekt Ostrava s.r.o. v červnu 2013 

(objednavatelem bylo statutární město Havířov). (ve výkrese záměrů ozn. Z11) 

 

 
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR – studie proveditelnosti a účelnosti „Silnice I/11 Havířov – Třanovice, 

optimalizace technického řešení a audit nákladů“ (duben/2016) 

 

Silnice I/68 Ostrava, Vrbice (D1) – Havířov (I/11) 
Silnice I/68 bude po vybudování tvořit významnou komunikaci zabezpečující dopravní 

propojení dálnice D1 v Ostravě (Bohumín – Vrbice) s výhledovou čtyřpruhovou silnicí I/11  

v Havířově – Prostřední Suché. Prioritním územím pro trasování sil. I/68 je koridor trasy 

rychlostní silnice R67 zapracovaný do ZÚR MSK. 

Úsek sil. I/68 od dálnice D1 po křížení se sil. I/59 v Petřvaldě je v ZÚR MSK vedený jako 

veřejně prospěšná stavba (označení D15, D16). Úsek od křížení se sil. I/59 po napojení na sil. 

I/11 je veden v ZÚR MSK jako územní rezerva pro záměry republikového významu 

(označení D511). Silnice I/68 je navržena v parametrech silnice I. třídy, ve dvoupruhovém 

uspořádání, v kategorii S11,5/90 jako komfortní dvoupruhová silnice I. třídy s omezeným 

přístupem (tj. s potlačením obslužné funkce) a s mimoúrovňovými křižovatkami. 
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Pro další zpracování byla na dílčích jednáních s investorem stavby vybrána varianta č. 1, 

která byla následně prezentována na závěrečném jednání za účasti zástupců dotčených orgánů 

státní správy, kterými byla předběžně odsouhlasena.  Trasa sil. I/68 je v této variantě územně 

průchodná a technicky proveditelná. 

Pro připravovanou stavbu ” Silnice I/68 Ostrava, Vrbice (D1) – Havířov (I/11), studie 

proveditelnosti a účelnosti“- byla předána data s aktuálností květen 2012. (ve výkrese záměrů 

ozn. Z138) 

 
Zdroj: Koridor vymezené komunikace převzatý z ÚPD Havířov (duben/2016) 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Ostrava, odbor silniční databanky 

(březen/2018) 

Silnice I. třídy: 

Správním územím ORP Havířov je vedena silnice I/11 (okr. křiž. Vrčení - Chlumec 

n.Cidlinou - Nové Město - Hradec Králové - Vamberk - Žamberk - Červená Voda - Štíty - 

Bludov - Šumperk - Rapotín - Rýmařov - Bruntál - Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín 

– Třinec, Nebory - Jablunkov - Slovensko). Územím ORP Havířov je vedena ze západního 

směru od Ostravy přes k.ú. Šumbark, Havířov – město, Bludovice a Horní Těrlicko. 

Jedná se o komunikaci republikového významu. 

 
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, silniční databanka Ostrava (březen/2018) 
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Celostátní sčítání dopravy 2016 
 

Celostátní sčítání dopravy se koná v přibližně pravidelných pětiletých intervalech. Roku 2015 

ovšem vlivem diskusí nad jeho technickým zajištěním a finanční náročností neuskutečnilo a 

konal se až rok následující, a to od května do října roku 2016. Více najdete v katalogu 

„Sčítání dopravy 2016 v datech ÚAP“, který je součástí aktualizace č.5. Celostátní sčítání 

dopravy 2020 právě probíhá. Bude ukončeno 30.06.2021. 
 

Správa silnic Moravskoslezského kraje (únor/2016) 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, jako pověřený správce komunikací II. třídy 

v Moravskoslezském kraji, předal informace o chystaných investičních záměrech a to 

s aktuálností k 2/2016. Tyto informace vycházejí z dokumentu Bílá kniha, který je 

komplexním materiálem Moravskoslezského kraje - systematicky mapuje stav komunikací II. 

a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na 

této silniční síti. Bílá kniha je využívaná k tvorbě krátkodobých investičních plánů (plánovací 

období 1-2 roky) a také k tvorbě plánů střednědobých (plánovací období 3 – 5 let)  

i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Tento dokument byl Moravskoslezským krajem 

aktualizován v listopadu 2015. 

Grafická část nebyla pořizovateli předána, proto byla zpracována odborem územního rozvoje 

na podkladu informací získaných na webových stránkách SS MSK - http://www.ssmsk.cz/ 
 

Označení 

dle BK 
Označení 

silnice 
Popis záměru -  silnice II. třídy 

Označení 

záměru 

KI/S/55 II/474 Horní Suchá úprava směrového vedení trasy (dílčí realizací je příprava 

celkové souvislé opravy pozastavena) 

Z173 

KI/S/88a  II/474 
Rekonstrukce a modernizace silnice Těrlicko – Horní Suchá. (vzhledem 

k časovému odstupu a změn v silniční síti nutno zpracovat nový projekt, 

byla zpracována nová diagnostika pro část úseku na pozemcích MSK). 

KI/S/207b  II/474 

Horní Suchá po průmyslovou zónu Barbora v km 31,000-33,000 

(technologie a rozsah prací není dosud stanoven – projekt nebyl 

zpracován.  Projekt PDPS bude zpracován včetně nových povrchů mostů 

474/052) 

KI/S/209  II/475 
Horní Suchá – průtah (Stavba předána na OEP KÚ MSK k realizaci 

v rámci programu IROP 2016-2017). 

KI/K/22  II/474 

Okružní křižovatky silnice II/474 ul. Těrlická se silnicí II/475  ul. 

Dělnická v Horní Suché (obec financovala a zpracovala projektovou 

přípravu a SP předpoklad do 09/2015, předpoklad získání PDPS 

v 09/2015 a realizace z prostředků IROP, případně spolu s akcí Rek 

II/475 Horní Suchá, průtah viz. KI/S/209 IROP). 

Zdroj: Bílá kniha MSK (listopad/2015) - http://www.ssmsk.cz/index.php/bila-kniha 

 

       
Zdroj: Správa silnic Moravskoslezského kraje (srpen/2016), Bílá kniha MSK (listopad/2015) - 

http://www.ssmsk.cz/index.php/bila-kniha 

http://www.ssmsk.cz/
http://www.ssmsk.cz/index.php/bila-kniha
http://www.ssmsk.cz/index.php/bila-kniha
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Správa silnic Moravskoslezského kraje, jako pověřený správce komunikací III. třídy 

v Moravskoslezském kraji, předal informace o chystaných investičních záměrech a to 

s aktuálností k 4/2014. Tyto informace vycházejí z dokumentu Bílá kniha, který je 

komplexním materiálem Moravskoslezského kraje - systematicky mapuje stav komunikací II. 

a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na 

této silniční síti. Bílá kniha je využívaná k tvorbě krátkodobých investičních plánů (plánovací 

období 1-2 roky) a také k tvorbě plánů střednědobých (plánovací období 3 – 5 let)  

i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Tento dokument byl Moravskoslezským krajem 

aktualizován v listopadu 2015. 

Grafická část nebyla pořizovateli předána, proto byla zpracována odborem územního rozvoje 

na podkladu informací získaných na webových stránkách SS MSK - http://www.ssmsk.cz/: 

 

 
Označení dle 

BK MSK 

Označení 

silnice 
Popis záměru -  silnice III. třídy 

Označení 

záměru 

KI/S/4  III/4745 
Havířov – Šimala – rekonstrukce komunikace km 0,650-1,150 

(zpracována PD ve stupni DSP, pravomocné stavební povolení, 

platné do 04/2016) 

Z174 

KI/S/53  III/4744 

Havířov-Horní Suchá, ul. Hornosušská km 0,000-2,700 (vyhledávací 

studie – 3 varianty, vybrána 3., zpracování projektové dokumentace 

pozastaveno) 

KI/S/57 III/4726 
Petřvald vodojem narovnání trasy km 2,100-3,500 (projektová 

příprava ani MPV nebyla zahájena) 

KI/S/100 III/4746 

Rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny 

Havířov – průtah km 0,000-2,783 (projektová příprava nebyla 

zahájena, diagnostikou z roku 2013 potvrzen špatný technický stav). 

KI/S/206 III/47210 
Rekonstrukce Orlová – Havířov (v současné době je zpracována 

diagnostika 05/2012. Nutno zpracovat projekty DÚR, DSP a PDPS). 

KI+FM/S/80b  III/01140 
Rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny 

Havířov Žermanice km 1,637-3,072 (příprava není zadána) 

KI+FM/S/81 III/4735 

Rekonstrukce a modernizace silnice v rámci průmyslové zóny 

Soběšovice –Havířov km 7,722-12,823 (projektová příprava nebyla 

zahájena). 

KI/M1/272 - 

Rekonstrukce mostu ev.č. 47210-3 přes místní potok v obci Dolní 

Suchá (zpracovává se projektová dokumentace ve stupni DÚR, 

DSP+PDPS s výkazem výměr a oceněním, předpoklad vydání 

stavebního povolení 2015) 

KI/M1/274 - 

Rekonstrukce mostu ev.č. 4746-1 přes trať ČD v obci Havířov (bude 

zpracována projektová dokumentace ve stupni DÚR, DSP+RDS 

s výkazem výměr a oceněním, předpoklad vydání stavebního 

povolení 2016). 

KI/K/14 III/4746 

Havířov ul. Dělnická, okružní křižovatka se silnicí III/4745 

(přečíslování původní silnice III/4744) (zpracovaná studie městem 

Havířov, doporučená varianta obsahuje demolice objektů, potřeba 

zainteresovat město v majetkoprávní přípravě před územním 

řízením) 

KI/O1/43 III/4739 

Směrové úpravy a rozšíření silnice III/4739 v Havířově (projektová 

příprava ani majetkoprávní příprava nebyla zahájena, je očekávána 

finanční spoluúčast statutárního města Havířov na financování 

objektů, které přejdou do jejího vlastnictví). 

Zdroj: Bílá kniha MSK (listopad/2015) - http://www.ssmsk.cz/index.php/bila-kniha 

  

http://www.ssmsk.cz/
http://www.ssmsk.cz/index.php/bila-kniha
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Zdroj: Správa silnic Moravskoslezského kraje (srpen/2016), Bílá kniha MSK (listopad/2015) - 

http://www.ssmsk.cz/index.php/bila-kniha 

 

Statutární město Havířov, odbor investiční výstavby (červen/2014, potvrzeno únor/2016) 

Na území průmyslové zóny (k.ú. Dolní Suchá) byly realizovány úseky místních komunikací. 

 

 
Zdroj: Statutární město Havířov, odbor investiční výstavby (červen/2014, potvrzeno únor/2016) 

 

Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (červen/2012, potvrzeno 

únor/2016) 

Z místních komunikací je obsluhována většina řešeného území. V Havířově (městě) jde 

převážně o dvoupruhové komunikace, v místních a okrajových částech pak převážně 

o jednopruhové komunikace. Mezi místní komunikace II. třídy (významnější místní 

komunikace se sběrnou funkcí) jsou zařazeny: U Nádraží, SNP, Školní, Hřbitovní, Chrpová, 

U Stromovky, Mánesova, Studentská, Okrajová, Dlouhá Třída a Národní Třída.  

Ostatní místní komunikace mají především obslužný charakter a jsou zařazeny mezi místní 

komunikace III. třídy (místní komunikace s obslužnou funkcí). Síť místních komunikací IV. 

třídy (funkční skupina D) v Havířově je zastoupena obytnými a pěšími zónami v centru města 

(podskupina D1) a jednotlivých sídlištích a také samostatnými stezkami pro chodce i stezkami 

pro cyklisty (podskupina D2).  
 

http://www.ssmsk.cz/index.php/bila-kniha
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místní komunikace   účelové komunikace 

Zdroj: Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb (červen/2012, potvrzeno únor/2016) 
 

Úřad územního plánování – vlastní průzkum (květen/2016) 

Pořizovatel ÚAP opětovně prověřil v terénu trvání dopravních závad, které byly zapracovány 

do problémů k řešení (ozn. DZ 3, DZ 5 a DZ8). 

 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

 

 Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

Z územního plánu byly převzaty: 

 navrhované úseky silnic I. třídy, které jsou v souladu s vymezenými koridory  

v rámci ZÚR MSK. (ve výkrese záměrů ozn. Z150) 

 navrhované úseky silnic III.třídy (záměry označeny Z177). 

 záměry na úpravy a přeložky místních a účelových komunikací (označení ve výkrese 

záměrů – Z9). 

 
Zdroj: Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 
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 Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

Z územního plánu byly převzaty: 

 navrhované úseky silnic I. třídy, které jsou v souladu s vymezenými koridory  

v rámci ZÚR MSK. (ve výkrese záměrů ozn. Z148) 

 navrhované úseky silnic II. třídy, které jsou v souladu s vymezenými koridory  

v rámci ZÚR MSK (ve výkrese záměrů ozn. Z152). 

 navrhované úseky silnic III.třídy (záměry označeny Z178). 

 záměry na úpravy a přeložky místních a účelových komunikací (označení ve výkrese 

záměrů - Z10). 

 
Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

 

 Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

Z územního plánu byly převzaty: 

 navrhované úseky silnic III.třídy (záměry označeny Z179). 

 záměry na úpravy a přeložky místních a účelových komunikací (označení ve výkrese 

záměrů – Z12). 

 
Zdroj: Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 
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 Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

Z územního plánu byly převzaty: 

 navrhované úseky silnic I. třídy, které jsou v souladu s vymezenými koridory  

v rámci ZÚR MSK. (ve výkrese záměrů ozn. Z151) 

 navrhované úseky silnic II. třídy, které jsou v souladu s vymezenými koridory  

v rámci ZÚR MSK (ve výkrese záměrů ozn. Z153). 

 navrhované úseky silnic III.třídy (záměry označeny Z180). 

 záměry na úpravy a přeložky místních a účelových komunikací (označení ve výkrese 

záměrů - Z13). 

   
Zdroj: Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

 

 Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

Z územního plánu byly převzaty: 

 navrhované úseky silnic I. třídy, které jsou v souladu s vymezenými koridory  

v rámci ZÚR MSK. (ve výkrese záměrů ozn. Z149) 

 navrhované úseky silnic II. třídy, které jsou v souladu s vymezenými koridory  

v rámci ZÚR MSK (ve výkrese záměrů ozn. Z154). 

 záměry na úpravy a přeložky místních a účelových komunikací (označení ve výkrese 

záměrů - Z14). 
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Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

 Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění aktualizace č.1 

(duben/2019)  

KÚ MSK, Odbor územního plánování a stavebního řádu předal data ze Zásad územního 

rozvoje Moravskoslezského kraje, ze kterých jsou do ÚAP Havířov jako záměry převzaty 

následující komunikace I.třídy 

 

 
Označ. 

ze ZÚR 
Název stavby Dotčené obce 

Dotčená katastrální 

území v ORP Havířov 

Šíře 

koridoru 

Ozn. 

záměru 

P
lo

ch
y

 a
 k

o
ri

d
o

ry
 

m
ez

in
ár

o
d
n

íh
o

 a
 

re
p

u
b

li
k
o

v
éh

o
 v

ý
zn

am
u

 D35 

Těrlicko - Třanovice, 

nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice 

I.třídy 

Třanovice, 

Těrlicko 
Hradiště pod Babí horou 

3
0

0
m

 o
d

 o
sy

 k
ra

jn
íh

o
 p

ru
h
u

 n
a 

o
b

ě 
st

ra
n

y
 

Z4 

D31 

III/47210-II474 

(Životice), nová stavba, 

čtyřpruhová směrově 

dělená silnice I.třídy - 

návrh dvoupruh (územní 

rezerva - rozšíření na 

čtyřpruh - viz. D512) 

Havířov, 

Horní Suchá 

Prostřední Suchá, 

Bludovice, Horní Suchá 
Z2 

P
lo

ch
y

 a
 k

o
ri

d
o

ry
 n

ad
m

ís
tn

íh
o

 

v
ý

zn
am

u
 

D30 

Havířov, rondel - 

III/47210, přestavba 

stávající II/475 + nová 

stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice 

I.třídy 

Havířov  

Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Šumbark, 

Havířov-město 

2
0

0
m

 o
d

 o
sy

 k
o

m
u

n
ik

ac
e 

n
a 

o
b

ě 
st

ra
n

y
 

Z1 

D32 

Životice - Český Těšín, 

přeložka, dvoupruhová 

směrově nedělená silnice 

I.třídy 

Havířov, 

Horní Suchá, 

Albrechtice, 

Chotěbuz, 

Český Těšín 

Bludovice, Horní Suchá, 

Albrechtice u Č.T. 
Z3 
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Označ. 

ze ZÚR 
Název stavby Dotčené obce 

Dotčená katastrální 

území v ORP Havířov 

Šíře 

koridoru 

Ozn. 

záměru 
Ú

ze
m

n
í 

re
ze

rv
y

 p
ro

 z
ám

ěr
y

 r
ep

u
b

li
k

o
v

éh
o
 v

ý
zn

am
u

 

D511 

R67/kapacitní silnice 

I.třídy, úsek I/59 

(Petřvald)- I/11 -

(Prostřední Suchá), nová 

stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice 

I.třídy 

Petřvald, 

Orlová, 

Havířov 

Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá 

3
0

0
m

 o
d

 o
sy

 k
ra

jn
íh

o
 p

ru
h
u

 n
a 

o
b

ě 
st

ra
n

y
 

Z6 

D512 

I/11 úsek III/47210-II/474 

(Životice), dokončení 

přeložky čtyřpruhové 

směrově dělené silnice 

I.třídy - po r.2015 

Havířov, 

Horní Suchá 

Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Bludovice, Horní 

Suchá 

Z7 

D521 

R67/kapacitní silnice 

I.třídy, úsekII/474 

(Životice) - Těrlicko, 

nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice 

I.třídy 

Havířov, 

Těrlicko, 

Soběšovice, 

Dolní 

Domaslavice 

Bludovice, Dolní 

Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 

Babí horou 

Z8 

 

Ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje jsou do ÚAP Havířov jako záměry 

převzaty následující komunikace II.třídy: 

Označení ze ZUR Název stavby 
Dotčené 

obce 

Dotčená katastrální 

území v ORP Havířov 

Šíře 

koridoru 

Ozn. 

záměru 

P
lo

ch
y

 a
 k

o
ri

d
o

ry
 

n
ad

m
ís

tn
íh

o
 

v
ý

zn
am

u
 D202 

Havířov - 

prodloužená 

Dlouhá, 

dvoupruhová 

směrově nedělená 

silnice II.třídy 

Havířov Bludovice 
2

0
0

m
 o

d
 o

sy
  

k
o

m
u

n
ik

ac
e 

n
a 

o
b

ě 

st
ra

n
y

 

Z5 

 

 
Zdroj: ZÚR Moravskoslezského kraje – výkres dopravy (listopad/2018) 
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Ochranné pásmo 
Podél silnice I.třídy I/11 je mimo souvisle zastavěné území vymezeno silniční ochranné 

pásmo podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, v šířce 50 m od osy vozovky, resp. od osy přilehlého krajního pásu. 
 

Podél silnic II. třídy je mimo souvisle zastavěné území vymezeno silniční ochranné pásmo 

podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

v šířce 15 m od osy vozovky. 
 

Podél silnic III. třídy je mimo souvisle zastavěné území vymezeno silniční ochranné pásmo 

podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

v šířce 15 m od osy vozovky. 
 

Podél místní komunikace II. třídy je mimo souvisle zastavěné území vymezeno silniční 

ochranné pásmo podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, v šířce 15 m od osy vozovky. 
 

Místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. třídy a účelové komunikace silniční 

ochranné pásmo nemají. 
 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 

souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Za souvisle zastavěné území je 

považováno to území, které splňuje tyto podmínky:  

a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno 

popisné nebo evidenční číslo a které jsou evidovány v katastru nemovitostí  

b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu 

o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu 

jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy 

budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří území.  

 

Úřad územního plánování – OP z územně plánovací dokumentace 

Jsou převzata ochranná pásma podél komunikací, vymezena mimo zastavěné území. 

 

 
Zdroj: Územní plány obcí (září/2020) 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +  + 

Silnice III.třídy: výkres limitů – včetně ochranného pásma; výkres hodnot – bez ochranného pásma 

Záměry v území: 

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z1 

Havířov, okružní křižovatka - 

III/47210, přestavba stávající 

II/475 + nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená 

silnice I. třídy - prodloužení 

koridoru záměru západním 

směrem v Havířově přes 

"okružní křižovatku" až do 

Šenova (včetně stanovení šířky 

koridoru pro úpravu křižovatky 

I/11 se silnici II/479) 

Havířov 

Dolní Suchá, 

Prostřední 

Suchá, Šumbark, 

Havířov-město 

Nadmístní trvá trvá 

Z2 

III/47210 - II/474 (Životice), 

nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice I. třídy - 

návrh dvoupruh (územní rezerva 

- rozšíření na čtyřpruh viz D512) 

Havířov, Horní 

Suchá 

Prostřední 

Suchá, 

Bludovice, 

Horní Suchá 

Nadmístní trvá trvá 

Z3 

Životice - Český Těšín, přeložka, 

dvoupruhová směrově nedělená 

silnice I. třídy 

Havířov, Horní 

Suchá, 

Albrechtice 

Prostřední 

Suchá, 

Bludovice, 

Horní Suchá, 

Albrechtice u 

Českého Těšína 

Nadmístní trvá trvá 

Z4 

Těrlicko - Třanovice, nová 

stavba, čtyřpruhová směrově 

dělená silnice I. třídy 

Těrlicko 
Hradiště pod 

Babí horou 
Nadmístní trvá trvá 

Z5 

Havířov prodloužená Dlouhá, 

dvoupruhová směrově nedělená 

silnice II. třídy 

Havířov Bludovice Nadmístní trvá trvá 

Z6 

R67/kapacitní silnice I. třídy 

úsek I/59 (Petřvald) -I/11 

(Prostřední Suchá) nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená 

silnice I. třídy 

Havířov 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá 
Nadmístní trvá trvá 

Z7 

I/11 úsek III/47210-II474 

(Životice), dokončení přeložky 

čtyřpruhové směrové dělené 

silnice I. třídy po r.2015 

Havířov, Horní 

Suchá 

Dolní Suchá, 

Prostřední 

Suchá, 

Bludovice, 

Horní Suchá 

Nadmístní trvá trvá 

Z8 

R67/kapacitní silnice I. třídy 

úsek II/474 (Životice) - Těrlicko, 

nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice I. třídy 

Těrlicko, 

Havířov 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod 

Babí horou, 

Bludovice 

Nadmístní trvá trvá 

Z9 

Záměry na úpravy a přeložky 

místních a účelových 

komunikací (z ÚPD) 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

trvá-

změna 

rozsahu 

Z10 

Záměry na úpravy a přeložky 

místních a účelových 

komunikací (z ÚPD) 

Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní 

Suchá, 

Prostřední 

Suchá, Havířov-

město, Šumbark 

Místní trvá trvá 

Z11 

Přeložka silnice I/11 dle ŘSD ve 

variantním řešení - upřesnění 

trasy D521 

Havířov, Horní 

Suchá, 

Těrlicko 

Havířov-město, 

Bludovice, Dolní 

Suchá, 

Prostřední 

Nadmístní trvá trvá 
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Suchá, Horní 

Suchá, Dolní 

Těrlicko, Horní 

Těrlicko, 

Hradiště pod 

Babí horou 

Z12 

Záměry na úpravy a přeložky 

místních a účelových 

komunikací (z ÚPD) 

Horní 

Bludovice 

Horní 

Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

Místní trvá 

trvá-

změna 

rozsahu 

Z13 

Záměry na úpravy a přeložky 

místních a účelových 

komunikací (z ÚPD) 

Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

Z14 

Záměry na úpravy a přeložky 

místních a účelových 

komunikací (z ÚPD) 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod 

Babí horou 

Místní trvá trvá 

Z138 
Záměr silnice I/68 Ostrava, 

Vrbice - Havířov 
Havířov 

Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá 
Nadmístní trvá trvá 

Z148 Silnice I.třídy Havířov 

Havířov-město, 

Dolní Suchá, 

Prostřední 

Suchá, 

Bludovice 

Nadmístní trvá trvá 

Z149 Silnice I.třídy Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod 

Babí horou 

Nadmístní trvá trvá 

Z150 Silnice I.třídy Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Nadmístní trvá 

trvá-

změna 

rozsahu 

Z151 Silnice I.třídy Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá 

Z152 Silnice II.třídy (záměry z ÚPD) Havířov 

Bludovice, Dolní 

Suchá, 

Prostřední Suchá 

Nadmístní trvá trvá 

Z153 Silnice II.třídy (záměry z ÚPD) Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá 

Z154 Silnice II.třídy (záměry z ÚPD) Těrlicko Horní Těrlicko Nadmístní trvá trvá 

Z173 Koridor silnice II. třídy 

Havířov, Horní 

Suchá, 

Albrechtice 

Prostřední 

Suchá, Horní 

Suchá, 

Albrechtice u 

Českého Těšína 

Nadmístní nový trvá 

Z174 Koridor silnice III.třídy 

Havířov, Horní 

Suchá, Horní 

Bludovice 

Šumbark, 

Havířov-město, 

Dolní Suchá, 

Dolní Datyně, 

Prostřední 

Suchá, 

Bludovice, 

Horní Suchá, 

Prostřední 

Bludovice, 

Horní Bludovice 

Nadmístní nový trvá 

Z177 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

trvá-

změna 

rozsahu 

Z178 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) Havířov 

Bludovice, 

Havířov-město, 

Dolní Datyně, 

Dolní Suchá, 

Prostřední 

Suchá, Šumbark 

Místní trvá trvá 
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Z179 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) 
Horní 

Bludovice 

Horní 

Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

Místní trvá 

trvá-

změna 

rozsahu 

Z180 Silnice III.třídy (záměry z ÚPD) Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

Z181 

Místní a účelové komunikace – 

navržené rekonstrukce a 

dostavby vyplývající z pasportu 

MK 

Horní 

Bludovice 

Horní 

Bludovice, 

Prostřední 

Bludovice 

Místní - nový 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 
Dotčené k.ú. 

Stav 

2016 
Stav 2020 

OZ 1 

Vada v grafické části 

územně plánovací 

dokumentaci 

Topologicky nepřesná data, 

rozpor mezi změnou 

územního plánu a právním 

stavem, rozpor mezi 

vektorovými a rastrovými 

daty 

Těrlicko 

Dolní 

Těrlicko, 

Horní 

Těrlicko, 

Hradiště pod 

Babí horou 

nový 

problém  
trvá 

DZ 3 
Nedostatečné dopravní 

napojení komunikací 
Dopravní závada Havířov Bludovice trvá trvá 

DZ 5 
Nedostatečné dopravní 

napojení komunikací 
Dopravní závada 

Horní 

Bludovice 

Prostřední 

Bludovice 
trvá trvá 

DZ 8 

Nedostatečné dopravní 

napojení komunikací 

(rozhled, svah) 

Dopravní závada Těrlicko 
Horní 

Těrlicko 

trvá – v 

řešení 

trvá – v 

řešení 

 

 

93b. TERMINÁLY A LOGISTICKÁ CENTRA 

 

Definice:  Logistické centrum je místem, kde se střetávají minimálně 2 druhy dopravy 

(nejobvyklejší bývá kombinace železniční a silniční dopravy), bývá veřejné 

nebo neveřejné (v ČR zatím neexistuje ani 1 veřejné LC). Součástí logistického 

centra bývají další služby – např. dopravní, zasilatelské, ale i celní, bankovní, 

pojišťovací služby aj.  

Terminál neboli překladiště je místo, kde dochází ke změně druhu dopravy.  

 

Poskytovatel: Pořizovatel (Úřad územního plánování) - průzkumem 

 

P. předpis: Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030, 

Usnesení Vlády ČR č. 57 ze dne 25. 1. 2017 

 

Zdroj:  Koncepce nákladní dopravy pro období 2017 – 2023 s výhledem do roku 2030:  

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Strategie/Koncepce-nakladni-

dopravy-pro-obdobi-2017-2023-s-

v/MD_Koncepce_nakladni_dopravy_w.pdf.aspx  

 

Limit č.: - 

 

Na území SO ORP Havířov se nenachází terminály a logistická centra.  
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94a. ŽELEZNIČNÍ DRÁHY, JEJICH KATEGORIE A JEJICH OCHRANNÁ 

PÁSMA 

 

Definice:  Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení 

potřebných pro zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy. V rámci jevu 

budou sledovány i podzemní části drah (např. tunelové úseky). Rozlišujeme 

dráhu celostátní, regionální, místní, vlečku, speciální dráhu a dráhu zkušební. 

 

Poskytovatel: METRANS, a.s. (březen/2016, potvrzeno květen/2020) 

Lichtgitter CZ spol.s r.o. (říjen/2013, potvrzeno únor/2016) 

PKP Cargo International, a.s. (září/2013, platnost potvrzena červen/2016)  

Primagas s.r.o. (potvrzeno březen/2020) 

Správa železnic, s.o. (září/2013, potvrzení platnosti červenec/2016)  

Správa železnic, s.o. (únor/2018) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

Zásady územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č.1 (listopad/2018) 

 

P. předpis: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 3, § 3a, § 5, 

§ 8, § 9.  

 

Zdroj:  Grafická příloha číselníku M12.  

 

Limit č.: 2.5.101, 2.5.102, 2.5.103, 2.5.104, 2.5.121  

 

Lichtgitter CZ spol.s r.o. (říjen/2013, potvrzeno únor/2016) 

Vlečka společnosti Lichgitter CZ vede přes území k.ú. Horní Suchá a k.ú. Prostřední Suchá. 

 

 
Zdroj: Lichtgitter CZ spol.s r.o. (říjen/2013, potvrzeno únor/2016) 
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METRANS, a.s. (březen/2016, potvrzeno květen/2020) 

Úsek vlečky v délce cca 600 m vede od celostátní tratě do kontejnerového terminálu 

umístěného na území města Šenova.  

 
Zdroj: METRANS a.s. (březen/2016, potvrzeno květen/2020) 

 

PKP Cargo International, a.s. (září/2013, platnost potvrzena červen/2016)  

Vlatníkem vlečky na území obcí Albrechtice, Havířov a Horní Suchá. 

 
Zdroj: PKP Cargo International, a.s. (září/2013, platnost potvrzena červen/2016) 

 

Primagas s.r.o. (říjen/2013, potvrzeno březen/2020) 

Společnost poskytla úsek vlečky na území Horní Suchá v délce cc 150 m. 

 
Zdroj: Primagas s.r.o. (říjen/2013, potvrzeno březen/2020) 
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Správa železnic, s.o. (září/2013, potvrzeno červenec/2016) - záměr 

Dopisem specifikovala pro ÚAP Havířov následující záměry v území: 

1) Ve výhledu zadání studie proveditelnosti „Optimalizace tratě Polanka nad 

Odrou/Ostrava-Havířov-Český Těšín“ – záměr Z68 

2) Investiční záměr „Výstavba zastávky Havířov nemocnice“, který je ve fázi přípravné 

dokumentace – Záměr Z69 – realizováno podzim 2017 – vypuštěno 

 

 
Zdroj: Správa žezelnic, s.o. (září/2013, potvrzeno červenec/2016) 

 

 

Správa železnic, s.o. (únor/2018) 

Správním obvodem ORP Havířov je vedena celostátní dvojkolejná elektrizovaná železniční 

trať č. 321 Ostrava - Svinov - Český Těšín. Trať je v rámci širších dopravních vazeb 

Moravskoslezského kraje důležitou páteřní spojnicí mezi Ostravou a Českým Těšínem. Slouží 

mezinárodní a celostátní veřejné železniční dopravě a je jako taková označena. 

 

 
Zdroj: Správa železnic s.o. (únor/2018) 

 

V rámci předaných dat byly poskytnuty polohopisné informace o 18 železničních mostech a 5 

stávajících železničních stanicích: 
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Obec Katastrální území 
Železniční 

mosty 

Železniční stanice 

Počet / název 

Havířov 

 

Dolní Suchá 1 0 0 

Havířov-město 4 1 Havířov 

Prostřední Suchá 2 2 
Havířov střed 

Havířov - Suchá 

Horní Suchá Horní Suchá 6 1 Horní Suchá 

Albrechtice Albrechtice u Č. Těšína 5 1 Albrechtice u Českého Těšína 

V rámci ORP  18 5 

 

 
Zdroj: Správa železnic, s.o. (únor/2018) 

 

Zásady územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č.1 (listopad/2018) - záměr 

Z nadřazené územně plánovací dokumentace, tj. ze Zásad územního rozvoje, aktualizace č.1 

je převzat záměr s názvem Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava – Svinov – Havířov – 

Český Těšín. Koridor prochází obcemi Albrechtice, Havířov a Horní Suchá (ve výkrese 

záměru ozn. Z200) 
 

     
Zdroj: Zásady územního rozvoje MSK ve znění aktualizace č.1 (listopad/2018) 
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Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) – bez grafiky - záměry 

V rovině výhledové je Územním plánem Havířov sledována možnost zavedení nového 

systému hromadné dopravy, a to lehké kolejové dopravy na území města (tzv. 

vlakotramvaje). Uvedený systém vychází z Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury 

Moravskoslezského kraje. Provoz by byl kombinovaný s využitím stávající železniční trati  

č.321 a nových tramvajových tratí, které by byly vedeny ve stávajících komunikacích 

(zelených pásech) – viz.popis jev 100.  

Z hlediska územního plánu jde především o využití stávajících funkčních ploch vymezených 

pro dopravní zařízení, polohy vlakotramvajových tratí nejsou řešeny v grafické části 

územního plánu. Důvodem pro úvahy o zavedení tohoto systému kolejové dopravy je 

předpoklad, že vlakotramvaj převezme část autobusové dopravy a tím dojde ke snížení 

dopravního zatížení hlavní komunikační sítě. Jde však o ideový návrh, jenž je nutné prověřit  

v podrobnějších dokumentacích.  

K tomuto záměru nebyly statutárním městem Havířova dodány žádné další informace ani 

podklady. 
 

Ochranné pásmo: 
Podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, jsou: 

 podél železniční trati zakreslena železniční ochranná pásma v šířce 60 m od osy krajní 

koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

 podél vlečky je vymezeno ochranné pásmo vlečky v šířce 30 m od osy krajní koleje. 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN 

V ÚZEMÍ 
+  +   + 

Poznámka: 

Záměry v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z68 

Optimalizace tratě Polanka nad 

Odrou /Ostrava-Havířov-Český 

Těšín 

Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 
- Nadmístní 

Částečně 

realizován 

Částečně 

realizován 

Z69 
Výstavba zastávky Havířov 

nemocnice 
Havířov - Místní trvá 

realizováno 

-ukončeno 

Z200 

Optimalizace celostátní  tratě č. 321 

Ostrava – Svinov - Havířov-Český 

Těšín 

Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 
- Nadmístní - nový 

- 
Záměr vedení lehké kolejové 

dopravy - vlakotramvaje 
Havířov - Místní trvá trvá 

 

98. LANOVÉ DRÁHY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 
 

Definice:  Lanová dráha (lanovka) je dráha, jejíž vozidla se pohybují po šikmé nebo 

vodorovné trase a jsou poháněna pomocí tažných lan.  
 

Poskytovatel: České dráhy, a.s. 
 

P. předpis: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 8, § 9.  
 

Zdroj:  - 
 

Limit č.: 2.5.101, 2.5.102, 2.5.103, 2.5.124, 2.5.126  
 

Ve správním obvodu ORP Havířov se lanová dráha nenachází. 
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100. TRAMVAJOVÉ DRÁHY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 
 

Definice:  Lanová dráha (lanovka) je dráha, jejíž vozidla se pohybují po šikmé nebo 

vodorovné trase a jsou poháněna pomocí tažných lan.  
 

Poskytovatel: Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 
 

P. předpis: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 3, § 8, § 9.  
 

Zdroj:  Dokument Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje 
 

Limit č.: 2.5.101, 2.5.102, 2.5.103, 2.5.124, 2.5.126  
 

Ve správním obvodu ORP Havířov se žádná tramvajová dráha nenachází. 
 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) – bez grafiky - záměr 

Podle Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje (2008) je na 

správním území města Havířov specifikován potenciální výhledový záměr rozvoje kolejové 

sítě: Havířov (vlakotramvaj) – lokalizace Hlavní třídou, Dlouhou třídou a ulicí Dělnickou – 

navrhuje se vybudování tramvajové dráhy, předpokládá se provoz vlakotramvají s přechodem 

do sítě SŽ směr Ostrava, Český Těšín, Karviná hl.n. a do tramvajové sítě Dopravního podniku 

Ostrava. Dále se navrhuje vnitroměstský provoz tramvají v Havířově. 

 
Zdroj: Na podkladě textové části Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 

- -  + 
Poznámka:  

Záměr v území:  

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

- 
Záměr vedení lehké kolejové 

dopravy - vlakotramvaje 
Havířov - Místní trvá trvá 

Problém k řešení: 

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 
Dotčené k.ú. 

Stav 

2016 

Stav 

2020 

DZ 11 

Záměr vlakotramvaje x 

silniční doprava (silnice 

I.třídy)  

Záměr vlakotramvaje zasahuje do 

stávajícího systému městské 

silniční dopravy. 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
trvá  trvá 
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101. TROLEJBUSOVÉ DRÁHY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Definice:  Speciální dráha, která slouží zejména k zabezpečení dopravní obslužnosti obce.  

Poskytovatel: Vlastník 

P. předpis: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 3, § 8, § 9.  

Zdroj:  - 

Limit č.: 2.5.101, 2.5.102, 2.5.103, 2.5.104 

Ve správním obvodu ORP Havířov se trolejbusová dráha nenachází. 
 

102a. LETIŠTĚ A LETECKÉ STAVBY A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA A 

ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ 

 

Definice:  Letištěm je územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně 

souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům  

a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím.  

Stavbami sloužícími k zajištění letového provozu mimo prostor letiště se 

rozumí stavby pro radiolokační, radionavigační, telekomunikační  

a radiokomunikační služby, leteckou meteorologickou a leteckou informační 

službu, pro službu pátrání a záchrany a denní, světelná a rádiová návěstidla.  

 

Poskytovatel: Ministerstvo dopravy ČR (únor/2016) 

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková MO (červen/2017) 

Nemocnice s poliklinikou Havířov (srpen/2012, potvrzeno červen/2016)  

  Statutární město Havířov, kancelár primátora (září/2013, potvrzeno únor/2016) 

  Úřad pro civilní letectví (únor/2016) 

 

P. předpis: Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona  

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 24, § 25, § 36, § 37, § 

40 až § 42.  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175.  

 

Zdroj: - 

 

Limit č.: 2.7.101, 2.7.103, 2.7.104  

 

Ministerstvo dopravy ČR (únor/2016) 

V ORP Havířov se nenachází žádné veřejné, neveřejné ani vojenské letiště. 

 

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková MO (červen/2017) 

Celé SO ORP Havířov se nachází v ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích 

zařízení „Stará Ves“. 

 

Je nutno respektovat ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně  

a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst.1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.  
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Ochranné pásmo PSR je tvořeno dvěma sektory, pro které platí: 

Sektor A – má tvar kruhu se středem v ose antény radaru a poloměrem 500 m. V sektoru A 

nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, železniční trakce, kovové ploty, které převyšují 

vodorovnou rovinu ve výšce 3 m pod úrovní spodní hrany antény;  

Sektor B – má tvar mezikruží se středem v ose antény radaru s poloměry 500 m a 5 000 m. 

V sektoru B nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, železniční trakce, kovové ploty, 

které převyšují kuželovou plochu se stoupáním +0,3° a vrcholem, který leží v ose antény ve 

výšce 5,6 m pod úrovní spodní hrany anténu radaru. 

OP sektoru B se pro potřeby posuzování vlivu větrných elektráren na provoz radaru poloměr 

mezikruží zvětšuje na hodnotu 500 m a 30 000 m od antény. Území ORP Havířov se 

nachází v  ochranném pásmu do 30 000 m od osy antény. 
 

 
Zdroj: Ministerstvo obrany ČR (červen/2017) 

 

Nemocnice s poliklinikou Havířov (srpen/2012, potvrzeno červen/2016) 

V areálu Nemocnice s poliklinikou Havířov je umístěna plocha pracovního heliportu HEMS 

(provoz VFR – den/noc). Kolaudační rozhodnutí bylo na tuto stavbu vydáno Úřadem pro 

civilní letectví dne 12.12.2011. 

Heliport je řešen jako úrovňový, aby vyhovoval potřebám provozu vrtulníků zajišťujících 

HEMS – neveřejný, vnitrostátní. Parametry heliportu jsou navrženy v souladu s požadavky 

předpisů MD L 14H pro provozně kritický vrtulník.  

 

Parametry provozních ploch: 

Prostor dotyku a odpoutání (TLOF)  čtverec o straně 14m 

Bezpečnostní plocha (SA)   šíře 9m (mezikruží o průměru 29m a 47 m) 

 

Vzlety den:  064
o
, 225

o
, 238

o
 

Vzlety noc:  064
o
, 225

o
 

Přistání den: 045
o
, 058

o
, 244

o
 

Přistání noc: 244
o 
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Zdroj: Nemocnice s poliklinikou (srpen/2012, potvrzeno červen/2016) 

 

Statutární město Havířov, kancelář primátora (září/2013, potvrzeno únor/2016) 

Přistávací plochy pro nouzové využití byly stanoveny na základě vyhodnocení činnosti 

složek Integrovaného záchranného systému při povodních, které v roce 2009 zasáhly část 

Moravskoslezského kraje. Na základě těchto skutečností byla zpracována „Souhrnná zpráva  

o řešení krizové situace při záplavách na území Novojičínska“, čj. HSOS-18-48/KŘ-CO-

2009. Tento dokument byl hejtmanem Moravskoslezského kraje schválen 25. listopadu 2009. 

Z hodnocení této krizové situace vyplynul požadavek na nutnost výběru ploch, které by 

umožnily poskytnutí pomoci vzdušnými prostředky (vrtulníky) Armády České republiky. 
Pro návrh improvizovaných přistávacích ploch pro vrtulníky byly stanoveny následující 
základní podmínky: 

- plocha o minimálních rozměrech 50x50 m, ke které vede zpevněná komunikace 
- plocha v rovinatém terénu mimo zátopovou oblast 
- únosný povrch (např. zatravněný), který není trvale podmáčen a není ohrožován 

případnými pády stromů 
- vzdálenost od obydlí a staveb min. 100 m a od vedení vysokého napětí elektrické 

energie minimálně 250 m. 
Vzhledem ke skutečnosti, že správní území obce s rozšířenou působností Havířov se nachází 
v  členitém území s vysokou hustotou osídlení, rozptýlenou zástavbou v okrajových částech 
správního území, hustou sítí nadzemního vedení VVN a VN energetické soustavy a výskytem 
chráněných přírodních hodnot území, byl návrh jednotlivých ploch s ohledem na dodržení 
výše uvedených základních podmínek velmi omezený. 
Na základě výše uvedeného byly k umístění improvizované přistávací plochy pro 
vrtulníky Armády ČR navrženy 2 plochy, jedna na území statutárního města Havířov, 
jedna na území obce Těrlicko.  
 
Obec K.ú. Parc.č. Vlastník Zeměpisné souřadnice WGS 84 

Havířov Prostřední Suchá 557/3 Statutární město Havířov 49°48'44.60" 18°27'32.52" 

Těrlicko Horní Těrlicko 1437 soukromé 49°44'51.89" 18°28'57.52" 
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Zdroj: Statutární město Havířov (září/2013, potvrzeno únor/2016) 

 

Úřad pro civilní letectví (únor/2016) 

Ochranné pásmo heliportu NsP Havířov zatím nebylo opatřením obecné povahy vydáno, 

jelikož nemocnice o něj doposud ÚCL nepožádala.  
 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+ +  - 

Poznámka:  

 

104. SLEDOVANÉ VODNÍ CESTY 
 

Definice:  Vnitrozemskými vodními cestami jsou vodní toky a jiné vodní plochy, na 

kterých je možno provozovat plavbu. Vodní cestu spravuje její vlastník nebo 

správce.  

Vodní cesty se dělí na sledované vodní cesty a ostatní vodní cesty. Sledované 

vodní cesty musí odpovídat plavebně provozním podmínkám. Sledované vodní 

cesty se člení na:  

- vodní cesty dopravně významné,  

- vodní cesty účelové.  
 

Poskytovatel: Ministerstvo dopravy ČR, odbor infrastruktury a ÚP (září/2013, ověřeno 

srpen/2020) 

Ski&Wake Park Těrlicko - Mgr. Martin Kocur (květen/2011, potvrzeno 

srpen/2020) 

Státní plavební správa, pobočka Přerov (říjen/2013, potvrzeno duben/2020) 

Úřad územního plánování – vlastní průzkum (březen/2014, platnost ověřena 

srpen/2020) 
 

P. předpis: Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,  

§ 2 až § 5 a Příloha č. 1 a 2.  
 

Zdroj:  Územní působnost poboček: http://plavebniurad.cz/organizace/pusobnost  

Plavební mapy ČR http://mapy.spspraha.cz/lpm/default.asp?lang=cz  
 

Limit č.: 2.1.105, 2.6.104  

http://plavebniurad.cz/organizace/pusobnost
http://mapy.spspraha.cz/lpm/default.asp?lang=cz
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Ministerstvo dopravy ČR, odbor infrastruktury a ÚP (září/2013, ověřeno srpen/2020) 

Ve správním obvodu ORP Havířov se nachází účelová vodní cesta – přehradní nádrž 

Těrlicko, která je zařazena do 3. plavební zóny sledovaných vodních cest (dle §3 Vyhlášky 

Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, 

společné havárii a dopravně nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů). 

Na vodních účelových cestách je provozována pouze rekreační plavba a vodní doprava 

místního významu. 

 

Ski&Wake Park Těrlicko, provozovatelem vleku je fyzická osoba (květen/2011, 

potvrzeno srpen/2020) 

Mgr. Martin Kocur , IČ: 76221385 

Elektrický vlek má instalované 4 sloupy s přesměrovacími kladkami, z nichž jedna je 

poháněna elektromotorem. Jednotlivé kladky jsou propojené ocelovými lany o průměru 10 

mm. Tyto dvě lana jsou každých 100 metrů spojené tzv. závěsy. Vlek Motorsport VLV – X 

001 vyrobený v roce 1991 je konstruován do tvaru obdélníku o celkové délce 800m ve výšce 

8m nad vodní hladinou. Na vleku může jezdit najednou 8 jezdců samostatně. Při obvyklé 

rychlosti vleku 30 km/h může odstartovat přibližně každých 10 sekund další jezdec. Vlek je 

schopen vyvinout rychlost až 60 km/h. Vlek vodního lyžování je v provozu pro veřejnost od 

1.5. do 30.9. 

 

Přehled parametrů: 

Model vleku:   Motorsport VLV – X 001 

Rok výroby:   1991 

Tvar vleku:   obdélník 

Délka dráhy:   800m 

Výška tažného lana:  8m nad vodní hladinou 

Počet tažených jezdců: až 8 

Obvyklá rychlost vleku: 30km/h 

Dosažitelná rychlost:  až 60km/h 

 

 
Zdroj: Ski&Wake Park Těrlicko (květen/2011, potvrzeno srpen/2020) 
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Státní plavební správa, pobočka Přerov (říjen/2013, potvrzeno duben/2020) 

Podle platné legislativy je vodní nádrž Těrlicko sledovanou vodní cestou účelovou. 

Na základě sdělení Státní plavební správy, pobočky Přerov mohou být veškeré stavby na této 

vodní cestě prováděny pouze se souhlasem Státní plavební správy a za podmínek stanovených 

ve správním rozhodnutí. 

Na přehradní nádrži je povolena plavba všech plavidel – bez vlastního strojního pohonu, 

s vlastním strojním pohonem a plachetnic. Plavba je povolena pouze ve výtlačném režimu. 

Na vodní ploše je provozována rekreační plavba, lyžařský vodní vlek a vodní lyžování. Je zde 

povolena plavba motorovým plavidlem rychlostí do 25 km/h. Provoz vodních skútrů na 

Těrlické přehradě je povolen. 

 

 
Zdroj: Státní plavební správa, pobočka Přerov (potvrzeno duben/2020) 

 

Úřad územního plánování – vlastní průzkum (březen/2014, platnost ověřena srpen/2020) 

Úřad územního plánování - Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje - provedl 

v březnu 2014 vlastní průzkum v území a identifikoval následující hlavní provozovatele 

plavby po Těrlické přehradě: 

1. vodní lyžování – vlek Ski&Wake Park Těrlicko, p. Martin Kocur 

2. Klub Jachtingu Těrlicko 

3. Loděnice TJ SLAVOJ Český Těšín 

4. Policie ČR – vodní skútr 

5. Vodní záchranná služba Českého červeného kříže, Místní skupina Těrlicko  

       
Zdroj: Úřad územního plánování – vlastní průzkum (březen/2014, platnost ověřena srpen/2020) 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +   - 

 

105. HRANIČNÍ PŘECHODY 
 

Definice:  Hraničním přechodem je prostor na mezinárodním letišti určený k překračování 

vnějších hranic, seznam hraničních přechodů vyhlašuje Ministerstvo vnitra 

(Příloha č. 1 sdělení MV č. 298/2019 Sb.).  
 

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR 
 

P. předpis: Zákon č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2.  

Sdělení Ministerstva vnitra č. 298/2019 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních 

přechodů a seznamů přeshraničních propojení.  

Zdroj:  - 
 

Limit č.: - 
 

Ve správním obvodu ORP Havířov se žádný hraniční přechod nenachází. 
 

105a. LINKY A ZASTÁVKY VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY 
 

Definice:  Obvyklými druhy veřejné hromadné dopravy jsou železniční a silniční linková 

(autobusová) doprava.  

Zastávky (stanice) veřejné hromadné dopravy – územně identifikované stanice, 

zastávky.  

Linky veřejné hromadné dopravy – linka je souhrn dopravních spojení na trase 

dopravní cesty určené výchozí a cílovou zastávkou a ostatními zastávkami, na 

níž jsou poskytovány přepravní služby podle platné licence nebo povolení a 

podle schváleného jízdního řádu. Spoj je dopravní spojení v rámci linky, které 

je časově a místně určené jízdním řádem.  
 

Poskytovatel: Úřad územního plánování (srpen/2019) 
 

P. předpis: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 9, § 

22.  

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve 

znění pozdějších předpisů, § 21.  

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, § 2 

odst. 7, § 11.  

Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, ve znění 

pozdějších předpisů, § 9.  
 

Zdroj:  IDOS: https://jizdnirady.idnes.cz/pid/spojeni/   

  https://www.3csad.cz/  

   https://mapy.cz/ 

Limit č.: - 
 

Úřad územního plánování (srpen/2019) 

Veřejná hromadná doprava se provozuje jako drážní, silniční, letecká a vodní. Hromadná 

veřejná doprava je zpravidla organizována jako linková s pevným jízdním řádem. 

https://jizdnirady.idnes.cz/pid/spojeni/
https://www.3csad.cz/
https://mapy.cz/
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Území je obsluhováno celkem 23 linkami MHD. Celkový počet zastávek MHD na území 

obce Havířov, Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice a Těrlicko je 136. Pro 

meziměstskou dopravu je využito celkem 87 zastávek, přičemž většina je polohou shodná se 

zastávkami MHD.  

Území Havířova, Horní Suché a Albrechtic je obsluhováno vlakovou dopravou s celkovým 

počtem 5 vlakových stanic. Pro jednotlivé KÚ byl vytvořen a vypočten koeficient 

dostupnosti. Koeficient dostupnosti je závislý na ploše daného území a počtu zastávek. Vyšší 

hodnoty koeficientu značí lepší dostupnost autobusových zastávek. Linky MHD Havířov 

obsluhují také obce Šenov, Petřvald a Stonavu. Meziměstská doprava spojuje ORP Havířov 

s obcemi Ostrava, Šenov, Karviná, Stonava, Nošovice, Dolní Domaslavice, Třanovice, 

Frýdek Místek, Sedliště, Bruzovice, Václavovice, Kaňovice, Žermanice, Orlová, Dolní 

Lutyně, Dětmarovice, Rychvald, Bohumín, Jablunkov, Návsí, Hrádek, Bystřice, Vendryně, 

Třinec, Český Těšín, Třanovice, Morávka, Raškovice, Vyšní Lhoty, Lučina. 

 

Obec Katastrální území 

Počet zastávek Koeficient 

dostupnosti 

zastávek MHD 

Koeficient 

dostupnosti zastávek 

příměstské linky MHD 
Příměstské 

linky 
Vlakové 
stanice 

Havířov 

Havířov-město 28 8 1 4,36 1,24 

Šumbark 20 13 - 5,27 3,42 

Bludovice 23 12 - 2,46 1,28 

Prostřední Suchá 14 8 2 2,35 1,34 

Dolní Suchá 6 5 - 1,37 1,15 

Dolní Datyně 3 3 - 1,38 1,38 

Těrlicko 

Horní Těrlicko 12 7 - 1,18 0,59 

Dolní Těrlicko 2 1 - 0,40 0,20 

Hradiště pod Babí horou 2 7 - 0,26 0,90 

Horní Bludovice 
Prostřední Bludovice 6 4 - 1,24 0,83 

Horní Bludovice 6 4 - 1,44 0,96 

Horní Suchá Horní Suchá 8 6 1 0,82 0,61 

Albrechtice Albrechtice u Českého Těšína 6 9 1 0,47 0,71 

 

Celkem 136 87 5 
  

 

Veřejná hromadná doprava – zastávky a linky MHD 
 

  
Zdroj: Úřad územního plánování (srpen/2019) 
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Zdroj: www.3csad.cz (srpen/2019) 

 
Linky městské hromadné dopravy 

Linka č. Trasa 

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

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

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

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

405 Havířov,Podlesí,autobusové nádraží-Havířov,Šumbark,točna 2.etapa 

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

407 Havířov, Podlesí, autobusové nádraží - Havířov, Šumbark, Marie Pujmanové 

408 
Havířov, Podlesí, Těšínská - Havířov, Město, žel. st. - Havířov, Šumbark, točna 2.etapa - Havířov, Šumbark, točna 

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

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

410 Havířov,Šumbark,točna Lidická-Havířov,Podlesí,Těšínská-Havířov,Dolní Datyně,točna Josefa Kotase 

411 Havířov, Podlesí, aut. nádr.-Horní Bludovice, Adámek-Šenov, Lapačka 

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

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

414 Šenov,ČSAD-Havířov,Dolní Datyně,točna Josefa Kotase 

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

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

417 
Havířov,Šumbark,točna Petřvaldská-Havířov,Podlesí,autobusové nádraží-Těrlicko,obecní úřad-

Těrlicko,Hradiště,U Stonávky 

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

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

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

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

433 Havířov,Prostřední Suchá,Globus-Havířov,Město,žel.stanice. (Jízdné 5 Kč) 

434 Havířov,Prostřední Suchá,Globus-Havířov,Podlesí,aut.nádr. (Jízdné 5 Kč) 
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Veřejná hromadná doprava – zastávky a linky měziměstké autobusové dopravy 
 

 
Zdroj: Úřad územního plánování (srpen/2019) 

 

Linka č. Trasa 

365 Dolní Domaslavice - Žermanice - Lučina 

366 Lučina - Žermanice - Dolní Domaslavice 

367 Frýdek-Místek - Bruzovice - Žermanice - Havířov 

368 Frýdek-Místek - Bruzovice - Havířov 

369 Frýdek-Místek - Sedliště - Šenov - Havířov 

407 Havířov - Ostravice - Bílá -Prostřední Bečva 

426 Havířov - Komorní Lhotka 

428 Havířov - Rožnov p. R. - Vsetín - Luhačovice 

440 Havířov, Šumbark-Šenov-Ostrava, Hranečník 

441 Havířov-Šenov-Ostrava, Hranečník-Ostrava, ÚAN 

442 Havířov-Ostrava, Hranečník 

443 Těrlicko-Havířov-Ostrava, ÚAN 

444 Havířov-Šenov-Ostrava, Kunčice 

445 Havířov-Ostrava, Poruba 

446 Havířov - Šenov 

451 Havířov - Orlová - Dětmarovice 

452 Havířov - Orlová 

453 Havířov - Orlová - Petřvald - Rychvald - Bohumín 

455 Havířov - Karviná 

456 Havířov - Orlová 

457 Havířov - Stonava 

461 Šenov - Havířov - Nošovice 

462 Havířov - Dolní Domaslavice - Třanovice 

463 Horní Suchá - Havířov - Nošovice 

466 Těrlicko - Albrechtice - Stonava 

514 Orlová - Havířov - Krásná 

515 Karviná - Havířov - Morávka 

533 Karviná - Havířov 

581 Karviná - Stonava - Albrechtice 

582 Karviná - Stonova - Albrechtice - Horní Suchá 

583 Karviná - Stonava - Havířov 

732 Jablunkov-Třinec-Český Těšín-Těrlicko-Havířov 

735 Třinec-Český Těšín-Třanovice-Těrlicko-Havířov 



 334 

Veřejná hromadná doprava – zastávky a linky železniční dopravy 
 

  
Zdroj: Úřad územního plánování (srpen/2019) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
-  -   - 

 

106. CYKLOSTEZKY, CYKLOTRASY, HIPOSTEZKY, TURISTICKÉ STEZKY, 

BĚŽKAŘSKÉ TRASY, SJEZDOVKY 
 

Definice:  Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka, turistická trasa, běžkařská trasa, sjezdová 

trať, naučná stezka. 
 

Poskytovatel: Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb (únor/2016) 

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (ověřeno září/2018) - Klub 

českých turistů – převzít z vlastního průzkumu) 

Obec Těrlicko (potvrzeno únor/2016, stav poskytnut 06/2016) 

Obec Těrlicko (říjen/2013) 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (únor/2016, potvrzeno 

duben/2020) 

Úřad územního plánování – záměry z územně plánovací dokumentace 

  Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

   Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

   Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

   Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 
 

P. předpis: Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů  

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů  

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů  
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Zdroj:  - 

Limit č.: - 

 

Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb (únor/2016) 

 

Byly potvrzeny následující cyklotrasy vedeny na území Havířova a to dálková cyklotrasa č.56 

a dále místní cyklotrasy č.6064, 6098 a trasa B.  

Územím města Havířova jsou dle poskytnutých podkladů vedeny cyklostezky zejména 

v katastrálním území Bludovice a Havířov-město. Jedná se o následující cyklostezky: 

- část dálkové cyklotrasy č.56 – velký rondel, park Lučina; 

- 1. etapa cyklostezky podél údolí řeky Lučiny; 

- ul. Karvinská, od ul. Dělnická po ulici u Stromovky; 

- ul. Hlavní tř., od ul. U Stromovky po ul. Dělnická, oboustranná; 

- ul. Mánesova, ul. Mozartova, ul. Astronautů, ul. Moskevská; 

- ul. 17. listopadu, ul. Studentská, ul. Okrajová; 

- cyklookruh u základní školy Karoliny Světlé v Havířově; 

- lesopark Za Merkurem. 

 

Je navrženo dopojení nové cyklotrasy na Lučině s dálkovou cyklotrasou č.56 a dále zřízení 

cyklotrasy od rozcestí ulic Selská, Mezidolí a Na Kempách do Horních Bludovic. 

Na území města Havířova jsou navrženy cyklostezky zejména v katastrálním území 

Bludovice a Havířov-město. Jedná se o následující cyklostezky: (záměr označen Z145) 

- napojení stezky od rondelu podél ulice Hlavní třída, po ul. Na Nábřeží a U Stromovky;  

- ul. Lipová – oboustranně – cca 300 bm; 

- ul. Dlouhá tř. - oboustranná, od ul. Dělnická (Mladé Gardy) po ul. Přátelství – cca 2650 

bm. 

-  

Ostatní záměry SmH vyplývající z Generelu cyklistické dopravy jsou platné. 

 

      
stav       návrh 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor komunálních služeb (únor/2016) 
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Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (ověřeno září/2018) - Klub českých 

turistů (převzít z vlastního průzkumu) 
 

Správním územím ORP Havířov jsou vedeny následující značené cyklistické trasy: 
 

- dálková trasa národního charakteru (cyklotrasa II. třídy) 

- cyklotrasa č. 56 (Bohumín – Bukovec) vedená přes k.ú. Šumbark, Havířov – Město, 

Bludovice, Prostřední Bludovice, Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko a Albrechtice u 

Českého Těšína; 

- trasa místního charakteru (cyklotrasa IV. třídy) 

- cyklotrasa č. 6064 (Havířov – Šimška – Horní Datyně – Vratimov) vedená přes k.ú. 

Bludovice a Havířov – Město; 

- cyklotrasa č. 6065 (Paskov – Sedliště – Horní Bludovice) vedená k.ú. Horní 

Bludovice; 

- cyklotrasa č.6090 (Český Těšín – Dolní Domaslavice) vedená podél jižní hranice k.ú. 

Hradiště pod Babí horou; 

- cyklotrasa č. 6097 (Dolní Marklovice – Albrechtice) vedená k.ú. Albrechtice u 

Českého Těšína; 

- cyklotrasa č. 6098 (Pacalůvka – Horní Suchá - Havířov–Šumbark) vedená k.ú. 

Bludovice, Horní Suchá, Prostřední Suchá, Dolní Suchá a Šumbark; 

- cyklotrasa č. 6099 (Žermanice – Horní Bludovice) vedená k.ú. Horní Bludovice; 

- cyklotrasa č. 6100 (Dolní Těrlicko – Albrechtice, U trati) vedená k.ú. Horní Těrlicko a 

Albrechtice u Českého Těšína; 

- cyklotrasa č. 6174 (Záguří – Soběšovice – Nošovice – Vyšní Lhoty, Oblesky) vedená 

k.ú. Horní Bludovice; 

- cyklotrasa B (Bohumín – Rychvald – Petřvald – Havířov) vedená k.ú. Šumbark. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum MMH, OÚR (ověřeno září/2018) 

 

Správním obvodem ORP Havířov jsou vedeny pěší turistické trasy (značení dle KČT): 
 

- červená č. 6027 (Žermanice, přehrada – Bludovice – Havířov – Životice – Křivý důl – 

Darkov, lázně – Karviná, ŽST) vedená přes k.ú. Horní Suchá, Albrechtice u Českého 

Těšína, Bludovice, Prostřední Bludovice a Horní Bludovice; 

- modrá č. 2239 (Žermanice, přehrada – Těrlicko, Zelené Město – Kostelec – Chotěbuz 

– Český Těšín; s odbočkou Kostelec – Pomník letců) vedená přes k.ú. Horní Těrlicko a 

Dolní Těrlicko; 
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- zelená č. 4821 (Poruba, Slovan – Krásné Pole – Okluk – Mezihoří – Údolí Polačnice – 

Klimkovice, sady – Jistebník, ŽST – Košatka – Černý les – Krmelín – Paskov – 

Řepiště – Bludovice – Žermanice, přehrada) vedená přes k.ú. Horní Bludovice; 

- zelená č. 4842 (Koblov – Šilheřovice, zámek – Antošovice – Bohumín, ŽST – 

Ostrava, Hladnov – Michálkovice – Eldorádo – Havířov, ŽST – Havířov, OD Elán) 

vedená přes k.ú. Šumbark a Havířov – Město; 

- zelená č. 4869 (Havířov, OD Elán – Životice, Háj – Pacalůvka – Albrechtice, Zámostí 

– Albrechtice, rozc. – Chotěbuz) vedená přes k.ú. Havířov – Město, Bludovice, Horní 

Suchá a Albrechtice u Českého Těšína; 

- žlutá č. 7895 (Albrechtice, ŽST – Albrechtice, rozc. – Albrechtice, Zámostí – Pod 

Kostelcem) vedená přes k.ú. Albrechtice u Českého Těšína a Horní Těrlicko. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum MMH, OÚR (ověřeno září/2018) 

 

Obec Těrlicko (potvrzeno únor/2016, stav poskytnut 06/2016) 

K úseku na ulici Životické v k.ú. Dolní Těrlicko, který navazuje na navrženou cyklostezku 

v Havířově, byl poskytnut kolaudační souhlas (délka cca 250m). 

 

 
Zdroj: Obec Těrlicko (potvrzeno únor/2016, stav poskytnut 06/2016) 
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Obec Těrlicko (říjen/2013) - záměr 

Na území obce Těrlicko a částečně obce Albrechtice je dle poskytnutých podkladů navržena 

cyklostezka vedená okolo Těrlické přehrady a dále směrem na obec Soběšovice. Na trase je 

navrženo šest odpočívadel. Některé úseky jsou navrženy obousměrně (v k.ú. Dolní Těrlicko – 

ul. Rekreační, k.ú. Albrechtice u Českého Těšína - ul. Životická, k.ú. Horní Těrlicko – ul. 

Zátiší a ul. Sportovní). (záměr označen Z144) 
 

  
Zdroj: Obec Těrlicko (říjen/2013) 

 

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (únor/2016, potvrzeno duben/2020) 

Na pozemku parc.č. 4065, k.ú. Havířov–město se nachází lyžařská sjezdovka s mobilním 

dětským vlekem - objekt je řešen jako mobilní montovaný dětský vlek s nízkým vedením lana 

volně bez mezipodpor s polypropylénovým lanem průměru 16 mm bez úchytů (lyžař se při 

dopravě drží lana rukou). Pohon - pohonné jednotky typu LVPE 1,5-100 je 2,2 kW (400V, 

50Hz). Standardní rychlost - 1,6 m/s. 

Pohonná jednotka vleku je umístěna nahoře ve svahu a na konci svahu je umístěna vratná 

stanice. U obou konců vleku je provedena ochranná branka, která vymezuje nebezpečný 

prostor pro lyžaře ve vzdálenosti 3,5 m od pohonné jednotky a 2,0 m od vratné stanice. Délka 

navrženého vleku je 60,0 m. Kotvení horní a dolní stanice vleku je bez pevných podpor či 

betonových základů, kotví se ocelovými kotvami do země. Provoz mobilního vleku je 

schopný zajišťovat přepravu až cca 400 osob/hodinu. 

 
Zdroj: Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov (únor/2016, potvrzeno duben/2020) 
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Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) - záměry 

Návrh nové infrastruktury pro cyklisty se soustřeďuje na vymezení stezek pro cyklisty nebo 

pro společný provoz chodců a cyklistů. Prostorové vymezení stezek v grafické části územního 

plánu je pouze orientační a bude upřesněno podrobnější dokumentací. 

Prioritně se jedná o úpravu cyklotrasy č.56 a č.6097 z důvodu přeložky silnice II/4743 a její 

odbočky na ul.Hrázní, dále o cyklostezky vedoucí po ul.Těrlická, Životická a Hlavní. 

Společná stezka pro chodce a cyklisty je navržena podél navrhované přeložky silnice 

III/4743. (záměr označen Z139) 

 
Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) - záměry 

Územním plánem je návrh nové infrastruktury pro cyklisty soustředěn především na doplnění 

stávajících tras pro cyklisty a stezek pro cyklisty nebo stezek umožňující společný pohyb 

chodců a cyklistů také s ohledem na blízkou Těrlickou přehradu. (záměr označen Z140) 

 

 
Zdroj: Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 
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Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) - záměry 

Prodloužení tras s označením 56 a 6099 od restaurace Mokroš směr Havířov podél vodního 

toku Lučina. Prodloužení trasy s označením 6174 od Záguří směr Havířov, Bludovický kopec 

- pro společný provoz cyklistů i chodců. Přeložení krátkého úseku cyklostezky s označením 

6065 v centru obce. Cyklotrasa podél navrhované přeložky silnice III/4731. (záměr označen 

Z141) 
 

 
Územní plán Horní Bludovice, úplné znění po změně č.2 (srpen/2018) 

 

Územní plán Horní Suchá (květen/2014) - záměry 

Trasy jsou vedeny po málo frekventovaných místních a významných účelových 

komunikacích. V místech, kde tyto komunikace chybějí, jsou navrženy samostatné cyklistické 

stezky. Trasy jsou navrženy tak, aby spojovaly významné lokality v obci a zároveň 

umožňovaly napojení území okolních obcí. Ve směru západ – východ je trasa vedena v údolí 

Sušanky, prochází centrem obce a ve východním úseku ve směru na Albrechtice využívá 

těleso zrušené vlečky. Ostatní cyklotrasy jsou navrženy převážně po málo frekventovaných 

místních a účelových komunikacích. (záměr označen Z142)  

 

 
Zdroj: Územní plán Horní Suchá (květen/2014) 

 

 

 

 



 341 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

Síť cyklistických stezek je doplněna o nové úseky. Pro cyklistický provoz bude vybudována 

samostatná cyklistická stezka v místní části Osiny. Další cyklotrasy jsou navrženy převážně 

v k.ú. Hradiště pod Babí horou a k.ú. Horní Těrlicko a jsou vedeny po místních 

komunikacích. (záměr označen Z143)  

 

 
Zdroj: Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +  + 

Poznámka: 

Záměry v území: 

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z139 Cyklostezky (záměry z ÚPD) Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z140 Cyklostezky (záměry z ÚPD) Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 

Havířov-město, 

Šumbark 

Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z141 Cyklostezky (záměry z ÚPD) 
Horní 

Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá – 

změna 

rozsahu 

Z142 Cyklostezky (záměry z ÚPD) Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá 

Z143 Cyklostezky (záměry z ÚPD) Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 

Babí horou 

Místní trvá trvá 

Z144 Cyklostezky Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko 
Místní trvá trvá 

Z145 Cyklostezky Havířov 
Bludovice, Havířov-

město, Šumbark 
Místní trvá trvá 
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107. OBJEKTY DŮLEŽITÉ PRO OBRANU STÁTU A JEJICH OCHRANNÁ 

PÁSMA A ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ 
 

Definice:  Za výstavbu, provoz a údržbu objektů důležitých pro obranu státu odpovídají 

ministerstva a jiné ústřední správní úřady. O hranici ochranného pásma 

rozhoduje ministerstvo obrany.  
 

Poskytovatel: Ministerstvo obrany ČR 
 

P. předpis: Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, § 6, § 29 a § 44.  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175.  

Zdroj:  - 

Limit č.: - 
 

Ve správním obvodu ORP Havířov není objekt důležitý pro obranu státu situován. 
 

108. VOJENSKÉ ÚJEZDY A JEJICH ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ 
 

Definice:  Újezdy se zřizují zákonem. V ČR jsou následující vojenské újezdy: Boletice 

(Jihočeský kraj), Březina (Jihomoravský kraj), Hradiště (Karlovarský kraj), 

Libavá (Olomoucký kraj).  

V zájmovém území vymezeném Ministerstvem obrany lze v zájmu zajišťování 

obrany státu umístit a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska 

Ministerstva obrany, které je zároveň dotčeným orgánem při projednávání 

ÚPD řešící tato vymezená území.  
 

Poskytovatel: Ministerstvo obrany ČR 
 

P. předpis: Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, § 30 a § 35.  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175.  

Zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic 

vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o hranicích vojenských újezdů)  

Zdroj:  - 

Limit č.: 4.6.102 
 

Správní obvod ORP Havířov nenáleží do vojenského újezdu a ani s vojenským újezdem 

nesousedí. 
 

109. VYMEZENÉ ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

Definice:  Jedná se o:  

a) Území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad uplatňuje 

požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu.  

b) Oblast v okolí areálu jaderného zařízení nebo pracoviště IV. kategorie 

(pracoviště s jaderným zařízením a pracoviště s úložištěm radioaktivního 

odpadu, které není jaderným zařízením), v níž se uplatňují požadavky na 

přípravu zavedení neodkladných ochranných opatření podle § 104 odst. 1 

písm. a) atomového zákona, dalších opatření ochrany obyvatelstva v důsledku 

předpokládaného překročení referenčních úrovní a jiných opatření ochrany 

obyvatelstva.  
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Poskytovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství (září/2017) 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí  

a zemědělství (srpen/2019) – nově vymezená 

HZS MSK, ÚO Karviná (červenec/2020) – ke kontrole 

HZS MSK (červenec/2020) 
 

P. předpis: 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).  

Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního 

plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího 

havarijního plánu a jeho struktuře.  

Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační 

mimořádné události.  

Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového 

zdroje, §19.  

Zdroj:  - 

Limit č.: 4.107, 4.3.111 

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(září/2017)  

Na správním území ORP Havířov je vymezena 1 zóna havarijního plánování okolo areálu 

firma Primagas s.r.o. situované na území k.ú. Horní Suchá. Zóna okrajově zasahuje do k.ú. 

Prostřední Suchá. 

Zóna havarijního plánování Primagas Horní Suchá byla nově vymezena rozhodnutím 

KÚ MSK, OŽPaZ č.j. MSK 75561/2016 ze dne 28.6.2016. Zóna je vymezena pro společnost 

PRIMAGAS s.r.o., odštěpný závod Horní Suchá, a to z důvodu umístěného skladu propan-

butanu. (problém k řešení ozn. EZ 8) 

 

 
Zdroj:  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (září/2017) 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

(srpen/2019)  

Na území ORP Havířov je nově vymezená zóna havarijního plánování okolo plynových sond 

a objektu střediska Třanovice společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o. Vymezené oblasti 

zasahují do katastrálního území Hradiště pod Babí horou.    

 

 
Zdroj:  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (srpen/2019) 

 

HZS MSK, ÚO Karviná (červenec/2020)  

Poskytnutá data HZS MSK jsou ve stejném rozsahu jako data KÚ, MSK.     

 

HZS MSK (červenec/2020) 

Byly předány informace o pěti potencionálních zónách ohrožení: 

 

Obec 
Katastrální 

území 
Objekt Zdroj nebezpečí Ochranné pásmo 

Havířov 

Bludovice Zimní stadion Únik amoniaku 130 m 

Dolní Suchá 
Mölnlycke Health Care 

ProducePark 

Únik ETO z 

technologie 
340 m 

Havířov-město 
Městské koupaliště 

Havířov 

Únik chlóru z 

chlórovny 
110 m 

Šumbark Krytý bazén Havířov 
Únik chlóru z 

chlórovny 
100 m 

Horní Suchá Horní Suchá Primagas Horní Suchá 

Požár zásobníků 

LPG s možným 

výbuchem 

600 m 
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Zdroj: HZS MSK (červenec/2020) 

 

Dále byly předány informace o vymezených plochách při vzniku mimořádných událostí 

přírodního nebo antropogenního charakteru k dočasnému ukládání vzniklých odpadů před 

jejich konečnou ekologickou likvidací. 

 
Obec Lokalita Parc.číslo pozemku Ulice 

Albrechtice 
Sběrné místo o Správy a údržby 

silnic 
740 ul. Rakovecká 

Havířov Areál Technikých služeb 3549/1 ul. Karvinská 

Horní 

Bludovice 
Za budovodu obecního úřadu 257/6 - 

Horní Suchá Fa Depos, a.s. 3100/5 ul. Solecká 

Těrlicko Sběrné místo u fotbalového hřiště 170/1 ul. Nábřežní 

 

 
Zdroj: HZS MSK (červenec/2020) 
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110a. OBJEKTY CIVILNÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY 

 

Definice: Objekty civilní ochrany: Stavby civilní ochrany určené k ochraně obyvatelstva 

při mimořádných.  

Objekty požární ochrany: sklady a zařízení Ministerstva vnitra, požární stanice 

a zařízení HZS kraje, objekty jednotek sboru dobrovolných hasičů, další 

objekty a zařízení (např. koncové prvky varování a vyrozumění, místa 

poskytovatelů zdravotnických služeb [nemocnice i ZZS] podle 

„Traumatologického plánu“), plochy pro jímání vody k hašení požárů  

 

Poskytovatel: HZS MSK (červenec/2020) 

Statutární město Havířov, oddělení kanceláře primátora (potvrzeno 

červenec/2020) 

 

P. předpis: Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2, § 7, § 10, § 15.  

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

§ 18 až § 22.  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 26 

odst. 1.  

 

Zdroj: - 

Limit území: 4.6.101 

 

HZS MSK (červenec/2020) 

Byly poskytnuty informace o 19 stálých úkrytů na území města Havířova a jednom na území 

obec Těrlicko. 

 

Obec Kat. území Ev.č.SOÚ Dislokace SOÚ Vlastník - název, sídlo 

Albrechtice není evidován 

Havířov 

Bludovice 8030152 
Studentská 1, Havířov - 

Bludovice (Savela) 

Nevludová Věra, Svojsíkova 1596/2, 70800 

Ostrava - Poruba 

Havířov-

město 
8030120 

Na nábřeží 107, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město/ Městská 

realitní kancelář Havířov 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
- +  - 

Poznámka:  

Problém k řešení:  

Kód Charakteristika Odůvodnění 
Dotčené 

obce 
Dotčené k.ú. 

Stav  

2016 

Stav  

2020 

EZ 8 

Možný únik nebezpečných 

látek ve vymezené zóně 

havarijního plánování 

Možnost ekologické zátěže 

v zastavěné části obce 
Horní Suchá Horní Suchá trvá trvá 
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Obec Kat. území Ev.č.SOÚ Dislokace SOÚ Vlastník - název, sídlo 

Havířov-

město 
8030121 

Radniční 635, Havířov -

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město/ Městská 

realitní kancelář Havířov 

Havířov-

město 
8030122 

Dlouhá tř., 477, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město/ Městská 

realitní kancelář Havířov 

Havířov-

město 
8030123 

Bieblova 613, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město/ Městská 

realitní kancelář Havířov 

Havířov-

město 
8030124 

Mánesova 528, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město/ Městská 

realitní kancelář Havířov 

Havířov-

město 
8030125 

Lipová 730, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město/ Městská 

realitní kancelář Havířov 

Havířov-

město 
8030126 

Dlouhá tř. 902, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město/ Městská 

realitní kancelář Havířov 

Havířov-

město 
8030127 

Na nábřeží 765, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město/ Městská 

realitní kancelář Havířov 

Havířov-

město 
8030129 

Na nábřeží 105, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město/ Městská 

realitní kancelář Havířov 

Havířov-

město 
8030130 

Hlavní tř. 246, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město  

Havířov-

město 
8030131 

Hlavní tř. 246, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město  

Havířov-

město 
8030132 

Makarenkova 1, Havířov - 

Město 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, 

Havířov, p.o., Makarenkova 1, Havířov-

Město 736  01 

Havířov-

město 
8030136 

Sv.Čecha 539, Havířov - 

Město 

Obvodní oddělení  PČR , ul. Svatopluka 

Čecha 539, Havířov-1 

Havířov-

město 
8030140 

Sv.Čecha 539, Havířov - 

Město 

Obvodní oddělení  PČR , ul. Svatopluka 

Čecha 539, Havířov-1 

Havířov-

město 
8030142 

Svornosti 2, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město  

Havířov-

město 
8030143 

Svornosti 2, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město  

Havířov-

město 
8030144 

Svornosti 2, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město  

Havířov-

město 
8030145 

Svornosti 2, Havířov - 

Město 

Statutární město Havířov, MmH, Svornosti 

86/2, 736 01  Havířov-Město  

Horní 

Bludovice 
není evidován 

Horní 

Suchá 
není evidován 

Těrlicko 
Horní 

Těrlicko 
8030304 

Obecní úřad Těrlicko, 

Májová 474 

Obec Těrlicko, Obecní úřad Těrlicko, 

Májová 474, Těrlicko-Horní Těrlicko  735 

42   
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Umístění stanice HZS kraje ve správním obvodě ORP Havířov: 

Obec Kat. území 
Typ 

stanice 
Ulice Parc.č. Vlastník - název, sídlo 

Havířov Havířov-město HS Karvinská 1277/1 2743 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského 

kraje, Výškovická 2995/40, Ostrava, 700 30 

 

 
Zdroj: HZS MSK (červenec/2020) 

 

Statutární město Havířov, oddělení kanceláře primátora (potvrzeno červenec/2020) 

 

Umístění Hasičských zbrojnic ve správním obvodě ORP Havířov: 

Obec Kat. území 
Typ 

stanice 
Ulice Parc.č. Vlastník - název, sídlo 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
HZ Obecní 845 63/1 

Obec Albrechtice, Obecní 186, Albrechtice, 

735 43 

Havířov 

Bludovice HZ 
Padlých hrdinů 

371/29b 
2584/2 

Statutární město Havířov, Magistrát města 

Havířova, Svornosti 86/2, Havířov, 736 01 

Šumbark HZ 
Požárnická 

545/17a 
1963/1 

Statutární město Havířov, Magistrát města 

Havířova, Svornosti 86/2, Havířov, 736 01 

Horní 

Bludovice 

Prostřední 

Bludovice 
HZ 

Horní Bludovice 

17 
320 

Obec Horní Bludovice, Obecní úřad, Horní 

Bludovice 434, 739 37 

Horní 

Suchá 
Horní Suchá HZ Centrum 468/14 356 

Obec Horní Suchá, Obecní úřad, Sportovní 

3/2, Horní Suchá 735 35 

Těrlicko 

Horní Těrlicko HZ Přehradní 371/11 696 
Obec Těrlicko, Obecní úřad, Májová 474 

Těrlicko, 735 42 

Hradiště pod 

Babí horou 
HZ Hradišťská 180/70 219 

Obec Těrlicko, Obecní úřad, Májová 474 

Těrlicko, 735 42 

 

Umístění koncových prvků varování (KPV) ve správním obvodě ORP Havířov: 

Obec Kat.území Ulice, popř.objekt Parc.č. Majitel sirény 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
ČD, Nádražní 500 2402 HZS ČR 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
HZ, Obecní 854 63/1 HZS ČR 
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Obec Kat.území Ulice, popř.objekt Parc.č. Majitel sirény 

Havířov Bludovice obytný dům, Hálkova 1295 602/1 HZS ČR 

Havířov Bludovice hotel Merkur, Okrajová 1636 521/3 HZS ČR 

Havířov Bludovice HZ, Padlých hrdinů 371/29b 2584/2 HZS MSK 

Havířov Dolní Datyně Býv.MNV, Občanská 1/121  1 HZS ČR 

Havířov Město ČD, Železničářů 2/1300 3745 HZS ČR 

Havířov Město MěÚ, Svornosti 86/2  122 HZS ČR 

Havířov Prostřední Suchá ČD, Na Pavlasůvce 2688 HZS ČR 

Havířov Prostřední Suchá DANCO, Dělnická 883/46 2201/27 HZS ČR 

Havířov Šumbark TENAS, Lidická 43 692/9 HZS ČR 

Havířov Šumbark obytný dům, Jarošová 1194/31b 698 HZS MSK 

Havířov Šumbark obytný dům, Jedlová 493/2 2105/44 HZS MSK 

Horní 

Bludovice 

Prostřední 

Bludovice 
HZ, č.p.17 320 HZS ČR 

Horní Suchá Horní Suchá Polská ZŠ, Školní 227 15/1 HZS ČR 

Těrlicko Horní Těrlicko OÚ, Májová 474/16 1244 OÚ 

Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
HZ, Hradišťská 180 219 HZS ČR 

Těrlicko Horní Těrlicko JEDNOTA, Těšínská 45 2980 HZS ČR 

 

Legenda: HS - hasičská stanice Hasičského záchranného sboru 

  HZ - hasičská zbrojnice dobrovolných hasičů - patří obvykle pod obec 

HZS – hasičský záchranný sbor  

KPV - koncové prvky varování – základní prostředek pro zabezpečení varování obyvatelstva 

v rámci provozovaného jednotného systému varování a vyrozumění 

OÚ – obecní úřad 

 
Zdroj: Statutární město Havířov, odbor kanceláře primátora (červenec/2020) 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/janbul/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLKD/mapky/Karviná/HS%20Český%20Těšín.JPG
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +   - 

Poznámka: 

 

 

112a. STAVBY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST STÁTU A VYMEZENÁ ÚZEMÍ 

PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STÁTU 

 

Definice:  Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění 

bezpečnosti státu.  

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, stavební úřad (duben/2020)  

Policie ČR, odbor správy majetku (potvrzeno srpen/2020) 

P. předpis: Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 175.  

Zdroj:  - 

Limit č.: - 
 

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, stavební úřad (duben/2020) 

Ministerstvo vymezilo území, v němž lze v zájmu zajištění bezpečnosti státu umístit a povolit 

stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva vnitra. Zájmové území se nachází 

v trase radioreléového spoje Ministerstva vnitra, na pozemcích v katastrálních územích 

Albrechtice u Českého Těšína, Dolní Tělricko, Horní Těrlicko, Hradiště pod Babí horou. RR 

spoj slouží k zajištění vnitřní bezpečnosti státu. Důvodem nového vymezení území v zájmu 

zajištění bezpečnosti státu je ochranna zvláštních zájmů a snížení bezpečnostních rizik 

spojených se zřizováním nových staveb nebo změnou staveb stávajících v této lokalitě.  

 

 
Zdroj: Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, stavební úřad (duben/2020) 
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Policie ČR, odbor správy majetku (potrvzeno/2020) 
 

Obec Kat.území Územní odbor Ulice, popř.objekt Parc.č. 

Albrechtice není evidován 

Havířov 
Havířov-město obvodní oddělení Svatopluka Čecha 539/1 1173 

Šumbark obvodní oddělení Moravská 498/31 2105/2 

Horní Bludovice není evidován 

Horní Suchá Horní Suchá obvodní oddělení Stonavská 365/3 335 

Těrlicko 
Horní Těrlicko obvodní oddělení Přehradní 371/11 695 

Horní Těrlicko školicí středisko Promenádní 1 701/1 

 

 
Zdroj: Policie ČR (potvrzeno srpen/2020) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  -  - 

 Poznámka:  

 

113a. POHŘEBIŠTĚ, KREMATORIA, VÁLEČNÉ HROBY A PIETNÍ MÍSTA 
 

Definice:  Pohřebiště může být zřízeno jako veřejné na základě územního rozhodnutí  

a následného stavebního povolení nebo jako neveřejné na základě rozhodnutí 

nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem. 

Krematorium lze zřídit na základě územního rozhodnutí a následného 

stavebního povolení.  

Ochranné pásmo hřbitova ze zákona přestalo platit dnem nabytí účinnosti 

zákona č. 193/2017 Sb., tedy ke dni 1. 9. 2017. Ochranná pásma lze zřídit  

v souladu s § 83 stavebního zákona.  
 

Poskytovatel: Stavební úřad Albrechtice (potvrzení červenec/2020) 

Stavební silniční a správní úřad, Magistrát města Havířova (potvrzení 

březen/2016) 
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Stavební úřad Horní Suchá (potvrzení červenec/2020) 

Stavební úřad Těrlicko (potvrzení červenec/2020) 

Úřad územního plánování – pořizovatel (srpen/2020) 
 

P. předpis: Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, § 3, § 12, § 16 a § 17.  

Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění 

pozdějších předpisů, § 2, § 4.  

Zdroj:  - 

Limit č.: 4.105, 4.106 
 

Stavební úřad Albrechtice (potvrzení červenec/2020) 

Stavební úřad nevydal územní rozhodnutí o ochranném pásmu hřbitova. 
 

Stavební silniční a správní úřad, Magistrát města Havířova (potvrzení červenec/2020) 

Stavební silniční a správní úřad Magistrátu města Havířova vydal územní rozhodnutí č.j. 

SSSÚ/88482/2012-10 ze dne 14.03.2013 o ochranném pásmu k rozšíření hřbitova v k.ú. 

Šumbark.  
 

Obec Kat. území Popis Ulice Parc.č. OP (m) 

 Havířov Šumbark Pohřebiště Šumbark Hřbitovní 2396, 2397, … 50, 100 

 

 
Zdroj: Stavební úřady ORP Havířov (červenec/2020) 

 

Stavební úřad Horní Suchá (potvrzení červenec/2020) 

Stavební úřad nevydal územní rozhodnutí o ochranném pásmu hřbitova. 

 

Stavební úřad Těrlicko (potvrzení červenec/2020) 

Stavební úřad nevydal územní rozhodnutí o ochranném pásmu hřbitova. 
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Úřad územního plánování – pořizovatel (srpen/2020) 

Stávající i navrhovaná pohřebiště byla převzata z územních plánů jednotlivých obcí. 

 

Obec Kat. území Popis Ulice Parc.č. Rozšíření 

Albrechtice 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
Evangelický hřbitov s kaplí Bělehradská 714, 716 

Ano 

Z204 

Albrechtice u 

Českého Těšína 

Obecní hřbitov s kostelem a 

smuteční síní 
Školní 

1114/2, 1115, 

1116 

Ano 

Z204 

Havířov 

Bludovice Evangelický hřbitov Frýdecká 1350 - 

Bludovice Evangelický hřbitov Selská 1261, 1262 
Ano 

Z204 

Bludovice Evangelický hřbitov s kaplí Padlých hrdinů 

2220/1, 

2220/2, 

2225/6 

- 

Bludovice Katolické pohřebiště U Kostela 1131 - 

Havířov-město 
Bývalý hřbitov s kostelem sv. 

Anny 
Hlavní třída 

3917, 3918, 

3919 
- 

Prostřední Suchá Evangelický hřbitov s kostelem Stará 
1136, 1137, 

1140 
- 

Prostřední Suchá Nové komunální pohřebiště Starý svět 308 
Ano 

Z204 

Prostřední Suchá Staré komunální pohřebiště Starý svět 
301, 302, 303, 

304, 305, 306 
- 

Prostřední Suchá Katolické pohřebiště Starý svět 290 - 

Šumbark Pohřebiště Šumbark s kaplí Hřbitovní 
2374, 2375, 

2378 

Ano  

Z204 

Horní 

Bludovice 

Prostřední 

Bludovice 
Obecní hřbitov s kaplí - 

266, 668/2, 

228/3, 740/8 
- 

Horní 

Suchá 
Horní Suchá 

Obecní hřbitov s kaplí a 

smuteční síní 
6. srpna 

116/1, 116/2, 

116/3, 117/1, 

117/2 

Ano 

Z204 

Těrlicko 

Dolní Těrlicko Pohřebiště s památníkem letců U Památníku 1354 - 

Horní Těrlicko 
Římskokatolický hřbitov s 

kostelem 
Těšínská 

2954, 2955, 

2956, 2957, 

2959, 2962 

- 

Horní Těrlicko Evangelický hřbitov s kaplí U Motelu 2856, 2857 - 

Horní Těrlicko Obecní hřbitov se smuteční síní Hřbitovní 2217, 2218/1 
Ano  

Z204 

Hradiště pod Babí 

horou 
Obecní hřbitov s kaplí Hradišťská 652, 653 - 
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Zdroj: Územní plány jednotlivých obcí (srpen/2020) 

 

Na území ORP Havířov se nenachází krematorium. 
 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
-  +   + 

Poznámka:  

Záměry v území: 
Ozn.záměr

u ve 

výkresu 

Název 
Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 

2016 
Stav 2020 

Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z130 
Ochranná pásma hřbitovů 

v obci Albrechtice 
Albrechtice 

Albrechtice u 

Českého Těšína 
Místní trvá 

novela 

zákona, 

ukončeno 

Z129 
Ochranná pásma hřbitovů v 

Havířově 
Havířov 

Bludovice, Dolní 

Datyně, Dolní Suchá, 

Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 

Šumbark 

Místní trvá 

novela 

zákona, 

ukončeno 

Z63 
Ochranná pásma hřbitovů 

v obci Horní Bludovice 
Horní Bludovice 

Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

novela 

zákona, 

ukončeno 

Z127 
Ochranná pásma hřbitovů 

v obci Horní Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní nový 

novela 

zákona, 

ukončeno 

Z128 
Ochranná pásma hřbitovů 

v obci Těrlicko 
Těrlicko 

Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 

pod Babí horou 

Místní trvá 

novela 

zákona, 

ukončeno 

Z204 Rozšíření pohřebiště 

Albrechtice, 

Havířov, Horní 

Suchá, Těrlicko 

Albrechtice u 

Českého Těšína, 

Bludovice, Prostřední 

Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, Horní 

Těrlicko 

Místní - nový 
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114. JINÁ OCHRANNÁ PÁSMA 

 

Poskytovatel: Český střelecký svaz, z.s. – sportovně střelecký klub Těrlicko (červen 2017) 

Diamo, s.p. (červen/2012, potvrzeno duben/2016) 

 Green Gas DPB, a.s. (duben/2020) 

Městská policie Havířov (červenec/2017) 

Stavební úřad Albrechtice, Obecní řad Albrechtice (potvrzeno červenec/2020) 

Stavební úřad, Magistrát města Havířova (potvrzení červenec/2020) 

Stavební úřad, Obecní úřad Horní Suchá (potvrzení červenec/2020) 

 Stavební úřad Těrlicko, Obecní úřad Těrlicko (potvrzeno červenec/2020) 

 Úřad územního plánování – pořizovatel (srpen/2020) 

   Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č.1 (srpen/2020) 

   Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

 

Podklad:   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 77, 83, 84, 

86, 93, 94.  

 

Limit č.: 1.3.102 

 

Český střelecký svaz, z.s. – sportovně střelecký klub Těrlicko (červen/2017) 

Spotovní střelnice se nachází na pozemcích parc.č. 1452/1 a 1451, k.ú. Horní Těrlicko, 

ochranné hlukové pásmo střelnice stanoveno nebylo. 

 

DIAMO s.p., Odštěpný závod ODRA (červen/2012, potvrzeno duben/2016) 

Seznam zlikvidovaných hlavních důlních děl ve správě DIAMO, s. p., o. z. ODRA na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov: 

 

Název 
Katastrální 

území 
Průměr (m) vnější hranice 

stavební uzávěry 
Průměr (m) vnitřní 

hranice stavební uzávěry 
Jáma F1 Horní Suchá 48 40 
Jáma F2 Horní Suchá 47 40 
Jáma F4 Horní Suchá 49 40 

Šachtice F5 Horní Suchá 40 26 

 

Na uvedených zlikvidovaných hlavních důlních dílech (HDD) provádí DIAMO, s. p., 

o. z. ODRA kontrolní činnost v souladu s vyhláškou ČBÚ č.j. 52/1997 Sb. v platném znění. 

Na zlikvidovaných HDD F1 a F4 realizuje společnost Green Gas DPB, a.s. těžbu hořlavého 

zemního plynu vázaného na uhelné sloje. 

 

Kolem uvedených zlikvidovaných HDD stanovil Obecní úřad Horní Suchá územním 

rozhodnutím č.j. 110/03/Ha ze dne 26.3.2003 stavební uzávěru. V roce 2006 byla na základě 

požadavku obce s ohledem na plánovanou výstavbu komunikací provedena a SÚ Horní Suchá 

schválena výjimka ze stavební uzávěry č.j. 57/06/Ha. V prostoru mezikruží nelze navrhovat 

zastávky, parkoviště a jiná shromáždiště, vést podzemní liniové sítě. Mezikružím lze vést 

chodník přilehající ke komunikaci – bez shromáždiště. 
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Zdroj: DIAMO s.p. (červen/2012, potvrzeno duben/2016) 

 

Green Gas DPB, a.s. (duben/2020) 

Na území obce Těrlicko, dle poskytovatele Green Gas DPB a.s., je zakresleno ochranné 

pásmo seismické stanice 50 m, 200 m, 500 m. Územní rozhodnutí nebo stanovení OP nebylo 

poskytnuto. 

 
Zdroj: Green Gas DPB, a.s. (duben/2020) 

 

Městská policie Havířov (červenec/2017) 

Výcviková střelnice se nachází na pozemcích parc.č. 1331/5, 1331/2, 1361, 1357/5, 1358/6, 

1362/8, k. ú. Bludovice, ochranné hlukové pásmo střelnice stanoveno nebylo. 

 

Stavební úřad Albrechtice, Obecní úřad Albrechtice (červen/2012, potvrzeno 

červenec/2020) 

Na území obce Albrechtice je územním rozhodnutím č.j. SÚ/124/96/Ch ze dne 10. 6. 1996 

stanoveno ochranné pásmo ovocného sadu v lokalitě Bělehrad - nejbližší stromořadí lze 

vysadit minimálně 50 m od stávající i navržené zástavby podél ulice Bělehradské. 

Stavebním úřadem nebylo ochranné pásmo poskytnuto – není v ÚAP zakresleno. 
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Stavební úřad, Magistrát města Havířova (potvrzeno červenec/2020) 

 

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ HAVÍŘOVA 

OP skládky odpadů František: 

PHO skládky odpadů František stanovené územním rozhodnutím ÚR 10576/JE/96 

vydaným Úřadem města Havířova OÚR dne 26. 8. 1996.  

Samotná plocha skládky František není potvrzena. 

 

OP dekontaminační stanice Havířov: 

PHO dekontaminační stanice Havířov, stanovené územním rozhodnutím č.j. ÚR 

1993/93- ing. Ho, vydaným ÚM Havířova OÚR dne 17. 1. 1994.  

 

Stavební uzávěra Havířov 2 – Bludovice: 

Vyhlášení stavební uzávěry územním rozhodnutím na území Havířov 2 – Bludovice – 

dne 23.04.1979 pod č.j. ÚP 980/79-Ing.Šť – lokalita mezi ulicemi Březová, Strmá, 

Oblouková, Radliční, Kosí a RD na ulici Svažná. Rozhodnutí je platné: 

a) Pro všechny vedlejší objekty tj. hospodářské budovy, drobné stavby, zahradní 

altány, provizoria a stavby, sloužící pro chov domácího zvířectva a holubů na 

pozemcích u stávajících rodinných domků na vymezeném území, mimo staveb 

doplňkových, jejichž povolení bude posuzováno jednotlivě. 

b) Pro všechny dosud volné pozemky na tomto území, kde se se stavbou 

rodinných domků uvažuje. Na těchto pozemcích budou povolena pouze 

zařízení dočasného charakteru (po dobu výstavby rodinných domků), po 

dokončení stavby musí být tyto objekty odstraněny. 

Výjimku ze stavební uzávěry tvoří parcely u stávajících rodinných domků, jejichž 

stavby byly na tomto území dříve povoleny včetně hospodářských objektů. Tyto 

vedlejší objekty budou na území ponechány za předpokladu, že nebudou působit 

rušivě – tzn. budou řádně udržovány a bude-li nutné i plošně a výškově upraveny. 

 

Stavební uzávěra Jámy Dukla: 

Dne 7.1.2000 bylo vydáno území rozhodnutí č.3/2000 pod č.j. SÚ/20359/99/Chl  

o stavební uzávěře v bezpečnostním pásmu jámy Dukla – výdušná 2, v katastrálním 

území Prostřední Suchá na pozemcích parc.č. 359, 358, 364, 2607/2. Bezpečnostní 

pásmo zlikvidované jámy činí 35m (měřeno od středu jámy).  

V území vymezené stavební uzávěry se zakazuje veškerá výstavba, včetně 

inženýrských sítí a přípojek na veřejné rozvodné sítě a na veřejnou kanalizaci, bez 

zřetele na její stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Výjimku z rozhodnutí 

o stavební uzávěře může stavební úřad udělit za předpokladu kladného stanoviska 

Dolu Lazy, o.z. Orlová, Obvodního báňského úřadu v Ostravě, případně ostatních 

orgánů podle platných bezpečnostních předpisů. 

Stavebním úřadem nebylo ochranné pásmo poskytnuto – není v ÚAP zakresleno. 

 

OP Útlumu – jámy Dukla: 

Dne 20.05.2009 pod č.j. SSSÚ/15222/Kon/2009 bylo vydáno rozhodnutí  

o ochranném pásmu „ochranné pásmo zlikvidovaných jam Dukla – Útlum v k.ú. 

Dolní Suchá“. Ochranná pásma zasahují na pozemky parc.č. 1/26, 1/33, 1/34, 1/35, 

1/38 a dílčí části pozemků parc.č. 1/1, 1/32, 1/40, 1/42.  

Stavebním úřadem nebylo ochranné pásmo poskytnuto – není v ÚAP zakresleno. 
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OP Obytného souboru SORELA: 

Ochranné pásmo obytného souboru "Sorela" a podmínky stanovené k jeho ochraně. 

„Rozhodnutí pro určení ochranného pásma obytného souboru z období padesátých let 

včetně kostela, zámku a náhrobku hraběte Friedricha von Arco v Havířově“, vydaného 

Okresním úřadem v Karviné, referátem kultury dne 3. 9. 1992 pod značkou: kult. 

829/92. 

VIZ JEV A008a – nemovité národní kulturní památky a nemovité kulturní památky  

a jejich ochranná pásma. 

 

 
Zdroj: Stavební a silniční správní úřad Havířov (červenec/2020) 

 

SPRÁVNÍ ÚZEMÍ HORNÍCH BLUDOVIC 

Na území obce Horní Bludovice se této sledovaný jev nevyskytuje 

 

Stavební úřad, Obecní úřad Horní Suchá (potvrzení červenec/2020)) 

 

OP zemědělského výrobního areálu Pašůvka: 

Na území obce Horní Suchá je stanoveno územním rozhodnutím ochranné pásmo pro 

hospodářství Pašůvka, které vydal Obecní úřad, Obec Horní Suchá územním 

rozhodnutím ze dne 13. 12. 2004 pod č.j. 502/04/Ha. Platnost územního rozhodnutí 

není časově omezená. Poslední ochranné pásmo, které bylo vyhlášeno rozhodnutím 

Obecního úřadu v Horní Suché, dne 16.03.1995, pod č.j. 840a/94/Ha, zasahovalo do 

území Havířova. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně počtu ustájeného 

hospodářského zvířectva, byl podán návrh na vydání nového územního rozhodnutí. 

 

OP skládky tuhého komunálního odpadu: 

Územní rozhodnutí o ochranném pásmu, kterým se vymezuje ochranné pásmo pro 

skládku tuhého komunálního odpadu v Horní Suché ze dne 8.3.2004 pod č.j. 

48/04/Ha.  
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Zdroj: Stavební úřad Horní Suchá (potvrzení červenec/2020) 

 

Stavební úřad, Obecní úřad Těrlicko (potvrzeno červenec/2020) 
Na území obce Těrlicko je stanoveno pro areál farmy Hradiště, k.ú. Hradiště pod Babí horou, 

ochranné pásmo vydané územním rozhodnutím Okresního národního výboru v Karviné -  

zn.4478–VÚP–1445/78, ing.Kl. - o poloměru 500 m. 

 

 

 
Zdroj: Stavební úřad Těrlicko (potvrzení červenec/2020) 

 

Úřad územního plánování – pořizovatel (srpen/2020) 

Stavebními úřady nebyla vydána územní rozhodnutí o ochranném pásmu, grafická zobrazení 

těchto ochranných pásem jsou převzata z územních plánů. 

 

Územní plán Albrechtice, úplné znění po změně č.1 (září/2018) 

OP zemědělského areálu Farmy Stonava na území obce Albrechtice: 

Bylo navrženo ochranné pásmo zemědělského výrobního areálu - Farma Stonava – 

310-440 m, které zasahuje na území obce Albrechtice. Ochranná pásma ostatních 

zemědělských areálů – Bělehrad, Červenky, p.Smelík - nebyla dle ÚP Albrechtice 

navržena.  
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Územní plán Havířov, úplné znění po změně č.4 (září/2019) 

OP zemědělského areálu Karla Kotuly na území města Havířov: 

Areál dosud nemá vyhlášeno ochranné pásmo.  Jedná se o zemědělský areál na ul. 

Frýdecká v katastrálním území Bludovice, pozemek parc.č. 1363/2 – p.Kotula – 

navržené ochranné pásmo zemědělské výroby průměr 250m. 

 

Územní plán Horní Suchá, úplné znění po změně č.1 (květen/2020) 

OP zemědělského výrobního areálu Romana Siwka na území obce Horní Suchá: 

Areál dosud nemá vyhlášeno ochranné pásmo. Na území obce Horní Suchá 

obhospodařuje 60 ha zemědělských pozemků. V hospodářské části rodinného domu 

má umístěn chov prasat (100 ks). V grafické části územního plánu je navržena 

ochrana okolí areálu výroby, která činí 48 až 69 m dle korekce na převládající směr 

větru (pozemek parc.č.1472/1, k.ú. Horní Suchá).  

 

Územní plán Těrlicko, úplné znění po změně č.3 (březen/2015) 

OP zemědělských areálů na území obce Těrlicko: 

Byla navržena ochranná pásma zemědělských výrobních areálů, případně stájí 

soukromě hospodařících zemědělců: 

-  Pavlína Holajnová - stáj u rodinného domu, chov 100 ks ovcí a 20 ks skotu - OP 54 

m (pozemek parc.č. 3503, k.ú. Horní Těrlicko); 

- Stanislav Skurzok - stáj u rodinného domu, 8 ks skotu, 15 ks ovcí, 15 ks prasat - OP 

35 m (pozemek parc.č. 3517, k.ú. Horní Těrlicko); 

- Bronislav Kupka - samostatná stáj, 14 ks skotu - OP 24 m (pozemek parc.č. 1345, 

k.ú. Hradiště pod Babí horou); 

- Miroslav Chroboček - samostatná farma, 11 ks krav - OP 24 m (pozemek parc.č. 

3058, k.ú. Horní Těrlicko). 

 
Zdroj: Úřad územního plánování – pořizovatel (srpen/2020) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
-  +  - 

Poznámka:  
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116a. PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

Definice:  Plán společných zařízení v rozsahu jevů potřebných pro územně plánovací 

činnost, zejména:  

- vodohospodářská opatření – malé vodní nádrže, poldry, prvky povrchového 

odvodnění pozemků, protipovodňová opatření,  

- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – prvky ÚSES, revitalizace 

toků, mokřady,  

- protierozní opatření na ochranu ZPF – technická opatření (záchytná a svodná, 

záchytné sedimentační nádrže, větrolamy), ostatní opatření,  

- opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – hlavní a vedlejší polní cesty.  

Poskytovatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Frýdek-Místek (duben/2016) 

P. předpis: Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě  

a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 9.  

Vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav  

a náležitostech návrhu pozemkových úprav, § 15.  

Metodický návod k provádění pozemkových úprav a Technický standard plánu 

společných zařízení.  

Zdroj: Geoportál Státního pozemkového úřadu: Spuštění je připravováno v průběhu 

roku 2021.  

SPÚ – informace k Technickému standardu PSZ: 

https://www.spucr.cz/pozemkove-upravy/pravni-predpisy-a-

metodiky/metodicky-navod-k-provadeni-pozemkovych-uprav-a-technicky-

standard-planu-spolecnych-zarizeni  

Limit č.:  

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Frýdek-Místek (duben/2016) 

Státní pozemkový úřad, pobočka Frýdek-Místek ve vztahu k obci Těrlicko sdělil, že 

v katastrálním území Hradiště pod Babí horou byly zahájeny pozemkové úpravy. (označení 

záměru Z170) 

Dle přehledu pozemkových úprav na webových stránkách Ministerstva zemědělství je stále 

v platnosti informace o zahájených (neukončených) komplexních pozemkových úpravách 

v katastrálním území Hradiště pod Babí horou.  
 

Podrobný popis viz příloha č. D.2 Katalog přírodních hodnot ORP Havířov. 

 
Zdroj: KPÚ Frýdek-Místek (duben/2016) 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
-  +  + 

Poznámka: 

Záměry v území: 

Ozn.záměru 

ve výkresu 
Název 

Lokalizace Záměry dle 

významů 

Stav 

2016 

Stav 

2020 Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z170 Pozemkové úpravy Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
Místní nový trvá 

 

 

118. DALŠÍ ZÁMĚRY, POKUD NEJSOU VYJÁDŘENY JINOU POLOŽKOU 

 

Definice:  Jedná se o veřejné i soukromé záměry změn v území, které nejsou součástí 

údajů o území dle § 27 odst. 2 stavebního zákona.  

 

Poskytovatel: Obec Horní Bludovice (červen/2016, aktualizace říjen/2018) 

Obec Těrlicko (duben/2016) – obesláno, bez odezvy 

 

P. předpis: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 18 a § 26.  

 

Zdroj:  - 

Limit č.: - 

 

Obec Horní Bludovice (červen/2016, aktualizace říjen/2018) 

Obec Horní Bludovice v rámci projednání ÚAP poskytlo informaci o dvou záměrech v území. 

Tyto záměry jsou evidovány také v Programu rozvoje obce na období 217-2027:  

Z167 – lesopark – za budovou obecního úřadu; realizace by měla proběhnout do roku 2023. 

Z168 – nová budova základní devítileté školy a mateřské školy  

 

 
Zdroj: Obec Horní Bludovice (červen/2016, aktualizace říjen/2018) 
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Obec Těrlicko (duben/2016)  

Byl poskytnut seznam rozpracovaným investic na území obce Těrlicko: 

1. Chodník podél silnice II/474, ul. Třinecká, k.ú. Horní Těrlicko (zpracována PD, 

vydáno SP, včetně PM, podána žádost o dotaci ze SFDI na realizaci akce, realizace 

léto 2016). 

2. Prodloužení vodovodního řadu v lokalitě „ulice Hradišťská“, v k.ú. Hradiště pod Babí 

horou (zpracovaná PD, vydáno SP, včetně PM, realizace jako-léto 2016). 

3. Studie proveditelnosti – výstavba kanalizace ul. Promenádní, k.ú. Horní Těrlicko 

(probíhá zpracování studie proveditelnosti). 

4. Prodloužení vodovodního řadu ul. Stodolní a Podélná, k.ú. Dolní Těrlicko (probíhá 

zpracování projektové dokumentace). 

5. Veřejně nepřístupná účelová komunikace Těrlicko-Hradiště, Na Paloučku, obslužná 

komunikace k rodinným domům, k.ú. Hradiště pod Babí horou (zpracována PD, 

probíhá vyřizování SP, realizace léto-podzim 2016). 

6. Parkoviště u kulturního domu Těrlicko, k.ú. Horní Těrlicko (zpracovaná PD, vydáno 

SP, včetně PM, realizace léto 2016). 

7. Parkoviště v centru obce u ZŠ Těrlicko, k.ú. Horní Těrlicko (bude probíhat zpracování 

PD – výběr zhotovitele, realizace 2017-2018). 

8. Kanalizace Hradiště, k.ú. Hradiště pod Babí horou (probíhá zpracování projektové 

dokumentace). 

9. Sdružená vodovodní přípojka Hradiště – Třanovice, k.ú. Hradiště pod Babí horou 

(zpracovaná PD, vydáno SP, včetně PM, realizace léto 2016). 

10. Urbanisticko – architektonická studie Úprava zámeckého parku a veřejného 

prostranství podél ul. Přehradní, k.ú. Horní Těrlicko (zpracovaná studie 

proveditelnosti, následně bude zpracována PD, možná realizace v jednotlivých 

etapách). 

11. Sportovní hala Těrlicko, k.ú. Horní Těrlicko (realizováno, otevření 1.9.2020). 

(označení záměrů Z175) 

 

 
Zdroj: Obec Těrlicko (duben/2016) 
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SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN 

V ÚZEMÍ 
-  - + 

Poznámka:   

Záměry v území:  
Ozn.záměr

u ve 

výkresu 

Název 
Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z167 Lesopark 
Horní 

Bludovice 
Horní Bludovice Místní trvá trvá 

Z168 

Nová budova základní 

devítileté školy a mateřské 

školy 

Horní 

Bludovice 
Horní Bludovice Místní nový trvá 

Z172 Důležité záměry pro město Havířov 

Bludovice, 

Havířov-město, 

Šumbark 

Místní nový realizováno 

Z175 
Důležité záměry pro obec 

Těrlicko 
Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 

Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 

horou 

Místní trvá trvá 

Z187 

Rekonstrukce ZŠ 

Mánesova na Domov se 

zvláštním režimem 

Havířov Havířov-město Místní nový 
přehodnoceno

, ukončeno 

Z188 
Přednádražní prostor 

Havířov 
Havířov Havířov-město Místní nový realizováno 

Z189 

Multigenerační sportovně-

relaxační areál ul. 

Lázeňská 

Havířov Havířov-město Místní nový realizováno 

Z190 Chodník MK Selská Havířov Bludovice Místní nový realizováno 

Z191 
Areál volného času – zóna 

pod letním kinem 
Havířov Havířov-město Místní nový realizováno 

Z192 Parkoviště ul. Točitá Havířov Bludovice Místní nový realizováno 

 

 

118a. VYMEZENÍ SPRÁVNÍCH ÚZEMNÍCH CELKŮ 

 

Definice:  Hranice administrativního členění území: hranice ČR, hranice krajů, hranice 

okresů, hranice správního území obcí s rozšířenou působností, hranice 

správního území obcí s pověřeným obecním úřadem, hranice správního území 

obcí, hranice katastrů, hranice základních sídelních jednotek.  

 

Poskytovatel: Český úřad zeměměřický a katastrální (srpen/2019) – prostřednictvím MSK  

 

P. předpis: Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres 

 a nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  

 

Zdroj:  Veřejný dálkový přístup: http://vdp.cuzk.cz/ 

 

Limit č.: - 
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Český úřad zeměměřický a katastrální (srpen/2019) – prostřednictvím MSK 

 

SO ORP Havířov má v působnosti 5 obcí, 13 katastrálních území a 57 základních sídelních 

jednotek. 

 

Jednotka Kód Název Rozloha (km2) 
Počet obyvatel 

(k 1.1.2020) 
Hustota zalidnění 

(ob/km2) 

stát CZ0 Česká republika 78 866 10 693 939 135 

kraj CZ080 Moravskoslezský 5 427 1 200 539 221 

okres CZ0803 (LAU1) Karviná 356 246 324 691 

orp CZ8108 Havířov 88 86 494 982 

 

Jednotka Kód obce Název obce 
Rozloha obce 

(ha) 
Počet obyvatel 

Hustota zalidnění 
(ob/km2) 

obec 

598 925 Albrechtice 1 268,76 3 842 302 

555 088 Havířov 3 207,50 71 200 2 220 

598 178 Horní Bludovice 898,66 2 441 271 

552 739 Horní Suchá 979,64 4 411 450,68 

599 158 
 

Těrlicko 
 - bez vodní nádrže 
(331,0 ha) 

2 464,99 
2 133,99 

4 600 
- 

186 
215 

 

Jednotka Název obce 
Rozloha obce 

(ha) 
Kód k.ú. Název k.ú. Rozloha k.ú. (ha) 

katastrální 
území 

Albrechtice 1 268,76 600 121 
Albrechtice u Českého 
Těšína 

1 268,76 

Havířov 3 207,50 

637 696 Bludovice 935,34 

628 905 Dolní Datyně 217,44 

637 777 Dolní Suchá 436,59 

637 556 Havířov-město 642,67 

637 742 Prostřední Suchá 595,93 

637 734 Šumbark 379,82 

Horní 
Bludovice 

898,66 
642 401 Horní Bludovice 415,40 

642 410 Prostřední Bludovice 483,26 

Horní Suchá 979,64 644 404 Horní Suchá 979,64 

Těrlicko 2 464,99 

766 607 Dolní Těrlicko 501,75 

766 577 Horní Těrlicko 1 182,16 

647 489 Hradiště pod Babí horou 781,07 

 

Jednotka Název k.ú. 
Rozloha k.ú. 

(ha) 
Kód ZSJ Název ZSJ Rozloha ZSJ (ha) 

 
 
základní 
sídelní 
jednotka 
 
 
 

Albrechtice u 
Českého Těšína 

1 268,76 

00015 Pacalůvka I. 39,76 

00014 Nový Svět II. 225,46 

00012 Albrechtice 292,88 

00016 Pardubice 444,09 

00013 Důlský 266,57 
 

Havířov-město 
 

 

642,67 
 

03765 Nádraží 69,91 

03764 U koupaliště 45,53 
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Jednotka Název k.ú. 
Rozloha k.ú. 

(ha) 
Kód ZSJ Název ZSJ Rozloha ZSJ (ha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
základní 
sídelní 
jednotka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Havířov-město 

 
 
 
 
 

642,67 

03757 Nábřeží 30,75 

03758 Stromovka 33,26 

03759 U nemocnice 86,40 

03763 Důlňák 160,03 

03756 Lučina 84,59 

03755 Havířov-střed 41,39 

03760 Nemocnice 23,79 

03761 Smrky-sever 51,81 

03762 Smrky-jih 15,19 

Bludovice 935,34 

03771 Na lánech 123,10 

03770 Dolní Bludovice 143,30 

03767 U stadiónu 82,60 

03769 Bludovice 154,88 

31529 Merkur 27,12 

03768 Životice 303,41 

03766 Podlesí 101,12 

Dolní Suchá 436,59 

03777 Dolní Suchá 258,24 

03776 U Sušanky 96,44 

03778 Odval 81,91 

Dolní Datyně 217,44 02890 Dolní Datyně 217,44 

Prostřední 
Suchá 

595,93 

03775 Suchá 122,43 

03774 Prostřední Suchá 145,64 

03781 Hornosušská 85,88 

03780 Starý Svět 68,32 

03779 Kaliště 173,31 

Šumbark 379,82 

31530 Za Teslou 23,27 

03772 Výsluní 89,08 

32884 Lidická 20,35 

03773 Šumbark 137,56 

32885 Šumbark II-západ 18,06 

32886 Šumbark II-východ 25,91 

31531 U Pežgovského lesa 65,53 

Horní 
Bludovice 

415,40 
04242 Špluchov 172,63 

04240 Horní Bludovice 241,48 

Prostřední 
Bludovice 

483,26 

04239 Amerika 166,38 

04241 Prostřední Bludovice 249,21 

04243 Záguří 67,22 

Horní Suchá 979,64 

30498 K Prádlu 220,36 

31532 Mokrošůvka 105,62 

04440 Horní Suchá 524,24 

31533 Kouty 129,31 

Dolní Těrlicko 501,75 
16659 Pacalůvka II. 189,33 

16660 Dolní Těrlicko 313,08 
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Jednotka Název k.ú. 
Rozloha k.ú. 

(ha) 
Kód ZSJ Název ZSJ Rozloha ZSJ (ha) 

 
 
 
základní 
sídelní 
jednotka 

Horní Těrlicko 1 182,16 

16657 Horní Těrlicko 377,66 

16661 Rozsudek 320,09 

16656 Broguvka 319,35 

16658 Kostelec 169,59 

Hradiště pod 
Babí horou 

781,07 

04750 Vrazidlo 87,04 

04748 Hradiště 613,71 

04749 Kamenka 80,33 

 

 

    
Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální (srpen/2019) 

 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ 

ZMĚN V ÚZEMÍ 
+  +  + 

Poznámka: 

 

 

119. DALŠÍ DOSTUPNÉ INFORMACE O ÚZEMÍ 

 

Definice:  Předávání důležitých sdělení (obecných informací) ze strany poskytovatelů.  

Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

OKD, a.s. (červen/2014, platnost potvrzena květen/2017) 

Povodí Odry, s.p. (prosinec/2019) 

Stavební úřad obce Albrechtice (červenec/2020) 

Stavební a silniční správní úřad města Havířov (červenec/2020) 

Stavební úřad obce Horní Suchá (červenec/2020) 

Stavební úřad obce Těrlicko (červenec/2020) 

Úřad územního plánování - pořizovatel (srpen/2019) 

 

P. předpis: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 18 a § 26.  

Zdroj:  -  

Limit č.: - 
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

Agentura ochrany přírody a krajiny poskytla nezávazné vymezení ÚSES, tj. koncepční 

vymezení nadregionálních biocenter. V SO ORP Havířov se nevyskytuje nadregionální 

biocentrum dle AOPK. 

 

OKD, a.s. (potvrzeno květen/2017) – asanační činnosti – rekultivace 

Asanačně – rekultivační práce zahrnují dvě na sobě navazující etapy, a to technickou 

rekultivaci a rekultivaci biologickou. Technická rekultivace zahrnuje tvarování území, 

obnovu vodotečí, přeložky inženýrských sítí. Po nich nastupuje rekultivace biologická, tzn. 

ozelenění území. 

Na území SO ORP Havířov počítá OKD se třemi lokalitami. 

 

 

 

 

 

Označení Katastrální území Výměra (ha) 
200366 Prostřední Suchá 36,22 
200742 Prostřední Suchá 3,82 
200711 Dolní Suchá 16,71 

(označení záměru Z64) 

 
Zdroj: OKD, a.s. (květen/2017) 

 

 

 

 

Povodí Odry, s.p. (prosinec/2019) 

Území chráněné z hlediska technologicko-bezpečnostního dohledu se nachází v oblasti hráze 

vodního díla Těrlicko. V grafické části jsou dále zakresleny měřící stanice (viz tabulka): 

 

Měřící stanice na území ORP Havířov 

Vlastnosti Název stanice 

Název stanice 
LG pod hrází 

VD Těrlicko SS Babí hora LG Hradiště LG Bludovice 

Typ stanice kombinovaná srážkoměrná kombinovaná limnigrafická 

Měření hladiny ano ne ano ano 

Měření srážek ano ano ano ne 

Měření teploty ovzduší ano ano ano ano 

Měření teploty vody ano ne ne ano 

Měření kvality vody ne ne ne ne 

Vodní tok Stonávka - Stonávka Lučina 

Kilometráž umístění (km) 11,740 17, 010 18, 583 22,680 

Majitel objektu Povodí Odry Povodí Odry Povodí Odry Povodí Odry 

Zdroj: Data převzata z atributových hodnot grafických dat Povodí Odry, s.p. (prosinec/2019) 
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Zdroj: Povodí Odry, s.p. (prosinec/2019) 

 

Stavební úřad obce Albrechtice (červenec/2020) 

Stavební úřad v Albrechticích poskytl ke dni 13.07.2020 sedmnáct složek s vydanými 

opatřeními k povoleným stavbám. Na území obce Albrechtice bylo zapracováno 342 lokalit, 

které jsou dotčeny opatřením stavebního úřadu.    
 

Územně plánovací 
podklad 

Pořadové 
číslo 

pasportu 

Poskytnuto 
dne 

Počet 
opatření 

Počet opatření 
dané aktualizace 

Celkový 
počet 

opatření 
ÚAP ORP 

ÚAP ORP Havířov 2008 
51 19.12.2007 47 

55 

342 

81 30.04.2008 8 

ÚAP ORP Havířov 2010 

117 23.01.2009 32 

82 
136 17.08.2009 23 

164 09.02.2010 16 

213 02.09.2010 11 

ÚAP ORP Havířov 2012 377 01.08.2012 61 61 

ÚAP ORP Havířov 2014 522 21.10.2013 36 36 

ÚAP ORP Havířov 2016 

650 02.06.2015 23 

59 666 21.09.2015 23 

770 24.05.2016 13 

ÚAP ORP Havířov 2020 

809 31.10.2016 8 

49 

835 22.02.2017 6 

874 16.10.2017 10 

902 18.04.2018 3 

930 08.02.2019 10 

972 30.12.2019 12 

 

Stavební a silniční správní úřad města Havířov (červenec/2020) 

Stavební a silniční správní úřad města Havířova, je obecným úřadem v územním obvodu 

města Havířova a obce Horní Bludovice. Tento úřad poskytl ke dni 13.07.2020 již 138 složek 

s vydanými opatřeními k povoleným stavbám. Na území města Havířova bylo zpracováno 
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1426 lokalit, které jsou dotčeny opatřením stavebního úřadu, na území obce Horní Bludovice 

je to 503 lokalit.  

Územně plánovací 
podklad 

Pořadové 
číslo 

pasportu 

Poskytnuto 
dne 

Počet 
opatření 

Počet opatření 
dané aktualizace 

Celkový 
počet 

opatření 
ÚAP ORP 

ÚAP ORP Havířov 2008 

71 14.01.2008 0 

144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 14.02.2008 21 

77 17.03.2008 11 

78 03.04.2008 14 

85 19.05.2008 20 

87 16.06.2008 20 

90 02.07.2008 22 

101 29.09.2008 23 

102 29.09.2008 13 

ÚAP ORP Havířov 2010 

105 15.10.2008 21 

337 

110 10.11.2008 24 

112 09.12.2008 18 

116 12.01.2009 9 

118 10.02.2009 13 

119 11.03.2009 8 

125 16.04.2009 9 

128 13.05.2009 12 

129 10.06.2009 13 

131 13.07.2009 11 

135 13.08.2009 11 

137 15.09.2009 16 

140 13.10.2009 10 

144 11.11.2009 13 

146 11.12.2009 16 

153 12.01.2010 15 

166 15.02.2010 8 

170 12.03.2010 13 

177 12.04.2010 17 

185 13.05.2010 17 

197 14.06.2010 19 

204 22.07.2010 16 

212 18.08.2010 14 

214 13.09.2010 14 

 
 
 
 
ÚAP ORP Havířov 2012 
 
 
 
 

218 11.10.2010 13  
 
 
 

290 
 
 
 
 

220 12.11.2010 15 

224 10.12.2010 20 

227 12.01.2011 16 

230 16.02.2011 2 

234 14.03.2011 13 

237 15.04.2011 4 
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Územně plánovací 
podklad 

Pořadové 
číslo 

pasportu 

Poskytnuto 
dne 

Počet 
opatření 

Počet opatření 
dané aktualizace 

Celkový 
počet 

opatření 
ÚAP ORP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚAP ORP Havířov 2012 

242 12.05.2011 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

244 16.05.2011 16 

245 16.06.2011 1 

248 25.07.2011 16 

252 12.08.2011 6 

256 12.09.2011 12 

261 17.10.2011 19 

270 29.11.2011 10 

273 14.12.2011 22 

278 19.01.2012 5 

279 22.02.2012 19 

284 23.03.2012 16 

293 23.04.2012 15 

318 31.05.2012 9 

349 28.06.2012 17 

372 23.07.2012 14 

ÚAP ORP Havířov 2014 

383 20.08.2012 16 

319 

390 26.09.2012 20 

394 23.10.2012 19 

397 27.11.2012 18 

408 15.01.2013 44 

413 26.02.2013 14 

416 27.03.2013 10 

425 29.04.2013 12 

428 28.05.2013 11 

434 24.06.2013 12 

441 26.07.2013 18 

446 28.08.2013 11 

523 24.10.2013 27 

531 19.12.2013 12 

547 06.02.2014 21 

570 07.04.2014 21 

598 05.06.2014 33 

 
 
 
 
 
ÚAP ORP Havířov 2016 
 
 
 
 
 

600 11.08.2014 18  
 
 
 
 

296 
 
 
 
 
 

607 09.10.2014 22 

617 05.01.2015 38 

626 02.02.2015 17 

631 05.03.2015 13 

637 01.04.2015 8 

644 12.05.2015 21 

651 03.06.2015 9 

655 02.07.2015 16 
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Územně plánovací 
podklad 

Pořadové 
číslo 

pasportu 

Poskytnuto 
dne 

Počet 
opatření 

Počet opatření 
dané aktualizace 

Celkový 
počet 

opatření 
ÚAP ORP 

 
 
 
 
 
 
ÚAP ORP Havířov 2016 

662 07.08.2015 11  
 
 
 
 
 

296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1929 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

670 05.10.2015 19 

676 09.11.2015 15 

681 11.12.2015 8 

687 07.01.2016 7 

698 03.02.2016 16 

728 08.03.2016 6 

754 07.04.2016 9 

764 06.05.2016 8 

778 07.06.2016 17 

799 05.08.2016 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚAP ORP Havířov 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

803 20.09.2016 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

543 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

806 15.10.2016 8 

810 03.11.2016 6 

821 02.12.2016 16 

826 02.01.2017 15 

832 09.02.2017 7 

839 02.03.2017 10 

842 10.04.2017 12 

847 11.05.2017 12 

850 26.06.2017 13 

853 13.07.2017 5 

863 22.08.2017 32 

869 27.09.2017 14 

875 20.10.2017 9 

879 15.11.2017 14 

882 14.12.2017 8 

888 05.02.2018 17 

892 27.02.2018 13 

896 22.03.2018 4 

903 26.04.2018 27 

905 17.05.2018 15 

906 04.07.2018 5 

909 24.07.2018 28 

911 27.08.2018 4 

914 08.10.2018 3 

917 23.10.2018 14 

920 12.11.2018 5 

921 03.12.2018 3 

928 29.01.2019 22 

934 25.02.2019 5 

937 05.04.2019 5 
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Územně plánovací 
podklad 

Pořadové 
číslo 

pasportu 

Poskytnuto 
dne 

Počet 
opatření 

Počet opatření 
dané aktualizace 

Celkový 
počet 

opatření 
ÚAP ORP 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÚAP ORP Havířov 2020 

944 06.05.2019 18  
 
 
 
 
 
 
 

543 

 
 
 
 
 
 
 

1929 

945 31.05.2019 12 

948 16.07.2019 22 

952 30.07.2019 7 

959 04.09.2019 8 

960 05.09.2019 5 

967 13.11.2019 35 

968 14.11.2019 12 

970 18.12.2019 4 

977 26.02.2020 15 

978 26.02.2020 11 

989 27.04.2020 11 

990 27.04.2020 7 

998 15.06.2020 13 

 

Stavební úřad obce Horní Suchá (červenec/2020) 

Stavebním úřadem v Horní Suché bylo ke dni 13.07.2020 poskytnuto 14 složek s vydanými 

opatřeními k povoleným stavbám. Na území obce Horní Suchá bylo zapracováno 169 lokalit, 

které jsou dotčeny opatřením stavebního úřadu.    

 

Územně plánovací 
podklad 

Pořadové 
číslo 

pasportu 

Poskytnuto 
dne 

Počet 
opatření 

Počet opatření 
dané aktualizace 

Celkový 
počet 

opatření 
ÚAP ORP 

ÚAP ORP Havířov 2008 
64 02.01.2008 33 

39 

169 

96 01.08.2008 6 

ÚAP ORP Havířov 2010 

104 09.10.2008 5 

38 
122 03.04.2009 10 

150 05.01.2010 9 

203 29.06.2010 14 

ÚAP ORP Havířov 2012 
280 28.02.2012 18 

22 
356 09.07.2012 4 

ÚAP ORP Havířov 2014 561 05.03.2014 13 13 

ÚAP ORP Havířov 2016 
627 03.02.2015 15 

33 
726 03.03.2016 18 

ÚAP ORP Havířov 2020 

837 28.02.2017 5 

24 877 31.10.2017 3 

936 01.04.2019 16 

 

Stavební úřad obce Těrlicko (červenec/2020) 

Ke dni 13.07.2020 bylo stavebním úřadem v Těrlicku poskytnuto 39 složek s vydanými 

opatřeními k povoleným stavbám. Na území obce Těrlicko bylo zapracováno 461 lokalit, 

které jsou dotčeny opatřením stavebního úřadu. 
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Územně plánovací 
podklad 

Pořadové 
číslo 

pasportu 

Poskytnuto 
dne 

Počet 
opatření 

Počet opatření 
dané aktualizace 

Celkový 
počet 

opatření 
ÚAP ORP 

ÚAP ORP Havířov 2008 

37 16.10.2007 71 

80 

461 

75 19.02.2008 5 

83 15.05.2008 4 

ÚAP ORP Havířov 2010 

106 15.10.2008 3 

41 

115 29.12.2008 4 

123 07.04.2009 8 

130 02.07.2009 9 

139 09.10.2009 7 

151 06.01.2010 4 

172 02.04.2010 5 

196 09.06.2010 1 

ÚAP ORP Havířov 2012 

226 04.01.2011 5 

35 

236 06.04.2011 3 

246 04.07.2011 2 

259 07.10.2011 4 

277 19.01.2012 5 

288 12.04.2012 7 

364 18.07.2012 9 

ÚAP ORP Havířov 2014 

393 02.10.2012 12 

79 

405 09.01.2013 12 

421 09.04.2013 8 

435 04.07.2013 9 

516 08.10.2013 13 

537 09.01.2014 8 

578 02.04.2014 6 

599 09.07.2014 11 

ÚAP ORP Havířov 2016 

614 05.11.2014 4 

67 

621 09.01.2015 9 

638 07.04.2015 11 

660 03.08.2015 8 

672 09.10.2015 12 

693 20.01.2016 11 

759 18.04.2016 12 

ÚAP ORP Havířov 2020 

807 06.10.2016 25 

159 

827 18.01.2017 13 

859 14.08.2017 34 

891 19.02.2018 21 

929 06.02.2019 29 

994 26.05.2020 37 
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Úřad územního plánování – pořizovatel (srpen/2019) 

Zdroj:  https://nextbikeczech.com/cs/ 

Projekt nextbike byl založen v roce 2004 v Lipsku a provozuje systém sdílení kol ve 

více než 200 městech po celém světě. V červenci 2019 vzniklo v Havířově 20 stanovišť 

s celkovým počtem 80 kol. Stanoviště jsou rozmístěna na strategických  

a frekventovaných místech napříč všemi KÚ obce Havířov. Pro využití služby je potřeba 

registrace. Následné vypůjčení probíhá skrz aplikaci pro chytrý telefon.  

 

Katastrální území Počet stanovišť Lokalizace 

Havířov-město 8 

Železniční stanice, ul. K Zámečku, Letní 

kino, Magistrát, Náměstí republiky, Slávie 

- Mánesova, Havířov střed - Dělnická, 

Lázeňská 

Bludovice 5 

Autobusové nádraží, OD Permon, 

Lesopark - Dlouhá třída, Životice - hřiště, 

Životice Pacalůvka 

Šumbark 3 Točna Chrpová, U Jelena, Náměstí TGM 

Prostřední Suchá 2 Kpt. Jasioka, Železniční stanice 

Dolní Suchá 1 U Školy 

Dolní Datyně 1 Občanská 

 

 
Zdroj: Úřad územního plánování – pořizovatel (srpen/2019) 

 

SHRNUTÍ ORP 

HODNOTY V ÚZEMÍ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN 

V ÚZEMÍ 
+  + + 

Poznámka:   

Záměry v území:  
Ozn.záměr

u ve 

výkresu 

Název 
Lokalizace Záměry 

dle 

významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Dotčené obce Dotčená k.ú. 

Z64 Asanační stavby v realizaci Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá 

https://nextbikeczech.com/cs/
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II. VÝVOJ ÚZEMÍ - ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

 

 

Dopravní záměry - silniční 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z1 

Havířov, okružní křižovatka - III/47210, 
přestavba stávající II/475 + nová stavba, 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - 
prodloužení koridoru záměru západním směrem 
v Havířově přes "okružní křižovatku" až do 
Šenova (včetně stanovení šířky koridoru pro 
úpravu křižovatky I/11 se silnici II/479) 

ZÚR Havířov 
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá, Šumbark, 
Havířov-město 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z2 

III/47210 - II/474 (Životice), nová stavba, 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - 
návrh dvoupruh (územní rezerva - rozšíření na 
čtyřpruh viz D512) 

ZÚR Havířov, Horní Suchá 
Prostřední Suchá, 

Bludovice, Horní Suchá 
Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z3 
Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová 
směrově nedělená silnice I. třídy 

ZÚR 
Havířov, Horní Suchá, 

Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Bludovice, Horní Suchá, 
Albrechtice u Českého 

Těšína 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z4 
Těrlicko - Třanovice, nová stavba, čtyřpruhová 
směrově dělená silnice I. třídy 

ZÚR Těrlicko Hradiště pod Babí horou Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z5 
Havířov prodloužená Dlouhá, dvoupruhová 
směrově nedělená silnice II. třídy 

ZÚR Havířov Bludovice Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z6 
R67/kapacitní silnice I. třídy úsek I/59 (Petřvald) 
-I/11 (Prostřední Suchá) nová stavba, 
čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy 

ZÚR Havířov 
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá 
Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z7 
I/11 úsek III/47210-II474 (Životice), dokončení 
přeložky čtyřpruhové směrové dělené silnice I. 
třídy po r.2015 

ZÚR Havířov, Horní Suchá 
Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá, Bludovice, Horní 

Suchá 
Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z8 
R67/kapacitní silnice I. třídy úsek II/474 
(Životice) - Těrlicko, nová stavba, čtyřpruhová 
směrově dělená silnice I. třídy 

ZÚR Těrlicko, Havířov 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou, Bludovice 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 
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Dopravní záměry - silniční 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z9 
Záměry na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A093a 

Z10 
Záměry na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá, Havířov-město, 

Šumbark 

Místní trvá trvá jev A093a 

Z11 
Přeložka silnice I/11 dle ŘSD ve variantním 
řešení - upřesnění trasy D521 

studie ŘSD 
Havířov, Horní Suchá, 

Těrlicko 

Havířov-město, 
Bludovice, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, Horní 

Suchá, Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, Hradiště 

pod Babí horou 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z12 
Záměry na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A093a 

Z13 
Záměry na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A093a 

Z14 
Záměry na úpravy a přeložky místních a 
účelových komunikací (z ÚPD) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá jev A093a 

Z79 
Dopravní infrastruktura silniční - plocha 
přestavby DS 

ÚPD Havířov Havířov 
Šumbark, Havířov-

město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá 

Místní trvá 
přehodnocen
o, ukončeno 

jev A001b 

Z88 
Dopravní infrastruktura silniční - plocha 
přestavby DS 

ÚPD Havířov Havířov Bludovice Místní trvá 
přehodnocen
o, ukončeno 

jev A001b 

Z138 Záměr silnice I/68 Ostrava, Vrbice - Havířov studie ŘSD Havířov 
Dolní Suchá, Prostřední 

Suchá 
Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z139 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A106 
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Dopravní záměry - silniční 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z140 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A106 

Z141 Cyklostezky (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A106 

Z142 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A106 

Z143 Cyklostezky (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá jev A106 

Z144 Cyklostezky Obec Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko 
Místní trvá trvá jev A106 

Z145 Cyklostezky MMH OKS Havířov 
Bludovice, Havířov-

město, Šumbark 
Místní trvá trvá jev A106 

Z148 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 
Havířov-město, Dolní 

Suchá, Prostřední Suchá, 
Bludovice 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z149 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z150 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Nadmístní tvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A093a 

Z151 Silnice I. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní tvá trvá jev A093a 

Z152 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 
Bludovice, Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá 
Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z153 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z154 Silnice II. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko Horní Těrlicko Nadmístní trvá trvá jev A093a 

Z173 Koridor silnice II. třídy SSMSK 
Havířov, Horní Suchá, 

Albrechtice 

Prostřední Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice u 

Českého Těšína 
Nadmístní nový trvá jev A093a 
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Dopravní záměry - silniční 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z174 Koridor silnice III. třídy SSMSK 
Havířov, Horní Suchá, 

Horní Bludovice 

Šumbark, Havířov-
město, Dolní Suchá, 

Dolní Datyně, Prostřední 
Suchá, Bludovice, Horní 

Suchá, Prostřední 
Bludovice, Horní 

Bludovice 

Nadmístní nový trvá jev A093a 

Z177 Silnice III. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A093a 

Z178 Silnice III. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Datyně, 

Dolní Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark 

Místní trvá trvá jev A093a 

Z179 Silnice III. třídy (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A093a 

Z180 Silnice III. třídy (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A093a 

Z181 
Místní a účelové komunikace - navržené 
rekonstrukce a dostavby vyplývající z pasportu 
MK 

obec Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní - nový jev A093a 

 

 

Dopravní záměry - železniční 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

- 
Záměr vedení lehké kolejové dopravy - 
vlakotramvaje 

obec Havířov - Místní trvá trvá - 

Z68 
Optimalizace tratě Polanka nad Odrou/Ostrava-
Havířov-Český Těšín 

Koncepce 
rozvoje dopravní 

infrastruktury 
MSK 

Havířov, Horní Suchá, 
Albrechtice 

- Nadmístní 
částečně 

realizován 
částečně 

realizován 
jev A094a 
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Dopravní záměry - železniční 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z69 Výstavba zastávky Havířov nemocnice 

Koncepce 
rozvoje dopravní 

infrastruktury 
MSK 

Havířov - Místní trvá 
realizováno, 

ukončeno 
jev A094a 

Z200 
Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava - 
Svinov - Havířov - Český Těšín 

ZÚR MSK 
Havířov, Horní Suchá, 

Albrechtice 
- Nadmístní - nový jev A094a 

 

Energetika 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z17 
Vedení EZS - TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 
kV pro vyvedení výkonu z EZS, včetně rozvodny 
110 kV 

ZÚR MSK Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Nadmístní trvá trvá jev A073 

Z18 
Nošovice - Albrechtice (VVN) - zvýšení 
přenosové kapacity vedení 400 kV VVN 460 

ZÚR MSK 
Těrlicko, Horní 

Bludovice, Albrechtice, 
Havířov, Horní Suchá 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Prostřední 

Bludovice, Horní 
Bludovice, Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Bludovice, Horní Suchá 

Nadmístní trvá 
zrušeno, 

ukončeno 
jev A073 

Z19 
TS 110/22 kV Karviná–Doly včetně přívodního 
vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice  

ZÚR MSK 
Albrechtice, Havířov, 

Horní Suchá 

Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá 
Nadmístní - nový jev A073 

Z21 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A073 

Z22 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A073 

Z23 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A073 



 381 

Energetika 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z24 Energetika (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá jev A073 

Z93 Energetika (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A073 

Z94 Rozšíření sítě VN a NN 
ČEZ Distribuce 

a.s. 
ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Šumbark, 
Havířov-město, Horní 

Bludovice, Horní Suchá, 
Prostřední Bludovice,  

Prostřední Suchá, Horní 
Těrlicko, Dolní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí horou 

Místní 
trvá -  změna 

rozsahu 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A073 

Z95 
Návrh 11 distribučních trafostanic (záměry z 
ÚPD) 

ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A072 

Z96 Návrh 22 trafostanic (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní trvá trvá jev A072 

Z97 Návrh 4 distribučních stanic (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A072 

Z98 
Návrh nových distribučních trafostanic (záměry 
z ÚPD) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní 
trvá -  změna 

rozsahu 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A072 

Z99 Distribuční stanice (záměry z ÚPD) ÚP Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A072 

Z100 Elektrické stanice - DTS 
ČEZ Distribuce, 

a.s. 
ORP Havířov 

Albrechtice u Č.T., 
Bludovice, Prostřední 

Suchá 
Místní 

trvá -  změna 
rozsahu 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A072 

Z101 
Plošná rezerva pro výstavbu nové TS 110/22 kV 
v lokalitě Šumbark (záměr z ÚPD) 

ÚPD Havířov Havířov Šumbark Místní trvá trvá jev A072 

 



 382 

Komunikační vedení 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z102 Veřejná metropolitní síť PODA a.s. Havířov Havířov-město Místní 
trvá -  změna 

rozsahu 
ukončeno, 

nesledováno 
jev A082a 

Z166 
Rozvoj telekomunikačního provozu (záměry  
z ÚPD) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko 
Místní nový trvá jev A082a 

Z169 Zasíťování území telekomunikačním vedením FiberCity s.r.o. Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
Místní nový trvá jev A082a 

Z184 Rozšíření el. telekomunikační sítě 
Vodafone Czech 

Republic, a.s. 
Havířov 

Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark 
místní - nový jev A082a 

 
 

Teplo a plynoenergetika 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z26 
(PZP Třanovice) hranice okresů Karviná - Karviná 
Doly (VTL), výstavba plynovodu DN 500 pro 
oblast Karviná - Doly 

ZÚR MSK 
Těrlicko, Albrechtice, 

Horní Suchá 

Hradiště pod Babí horou, 
Albrechtice u Českého 

Těšína, Horní Suchá 
Nadmístní trvá trvá jev A075 

Z27 
Albrechtice - Český Těšín (Žukov) - obnova VTL 
plynovodu DN 500 s dílčími přeložkami mimo 
zastavěné území 

ZÚR MSK Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Nadmístní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A075 

Z28 

Havířov (Suchá) - Albrechtice - obnova VTL 
plynovodu DN 500 s přeložkami mimo 
zastavěné území, včetně jižního obchvatu 
Albrechtic 

ZÚR MSK 
Havířov, Horní Suchá, 

Albrechtice 

Prostřední Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice u 

Českého Těšína 
Nadmístní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A075 



 383 

Teplo a plynoenergetika 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z29 Plynovod GasNet s.r.o. 
Albrechtice, Horní 

Suchá, Havířov, Horní 
Bludovice, Těrlicko 

Albrechtice u Českého 
Těšína, Horní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Havířov-město, 

Bludovice, Šumbark, 
Prostřední Bludovice, 

Dolní Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

Nadmístní 
trvá - změna 

rozsahu 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A075 

Z30 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A075 

Z31 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A075 

Z32 Plynovod (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A075 

Z33 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A075 

Z34 Plynovod (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá trvá jev A075 

Z103 
Technologický objekt zásobování plynem 
(záměry z ÚPD) 

ÚP Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A074 

Z104 Technologický objekt zásobování plynem GasNet s.r.o. Horní Suchá Horní Suchá Místní 
trvá - změna 

rozsahu 
ukončeno jev A074 

Z105 Teplovod (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 
Prostřední Suchá, 

Šumbark, Havířov-město 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A080 

Z106 Teplovod (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A080 
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Vodní hospodářství 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z35 
Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV 
(záměry z ÚPD) 

ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

aktualizován
o, vypuštěno 

jev A069 

Z107 
Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV 
(záměry z ÚPD) 

ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A069 

Z109 
Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV 
(záměry z ÚPD) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní 
trvá - změna 

rozsahu 
trvá jev A069 

Z67 
Technologické objekty odvádění splaškových 
vod 

ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A069 

Z110 
Technologické objekty odvádění splaškových 
vod (záměry z ÚPD) 

ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A069 

Z111 
Technologické objekty odvádění splaškových 
vod (záměry z ÚPD) 

ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A069 

Z36 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A068 

Z37 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A068 

Z38 Vodovody (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A068 

Z39 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A068 

Z40 Vodovody (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní 
trvá - změna 

rozsahu 
trvá jev A068 

Z147 Požární Vodovod 
Depos Horní 

Suchá 
Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A068 
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Vodní hospodářství 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z41 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Albrechtice Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A070 

Z42 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní trvá 
trvá - změna 

rozsahu 
jev A070 

Z43 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) 
ÚPD Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A070 

Z44 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá trvá jev A070 

Z45 Kanalizační síť (záměry z ÚPD) ÚPD Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní 
trvá - 

upraven 
rozsah 

trvá - změna 
rozsahu 

jev A070 

Z165 Automatická tlaková stanice  ÚPD Těrlicko Těrlicko Hradiště pod Babí horou Místní nový trvá jev A067 

Z176 
Dobudování drobných úseků kanalizace na 
území města Havířova 

Sm Havířov Havířov 

Bludovice, Dolní Suchá, 
Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní nový 
aktualizováno, 

ukončeno 
jev A070 

Z182 
Petřvald, Podlesí č.1 a 2 - likvidace kanalizačních 
výustí (výtlačný řád Šumbark) 

SmVaK Ostrava  Havířov Šumbark nadmístní - nový jev A070 

Z185 
Dobudování drobných úseků kanalizace na 
území města Havířova 

Sm Havířov Havířov 
Bludovice, Dolní Datyně,  

Prostřední Suchá 
Místní - nový jev A070 

Z186 Retenční nádrž srážkových vod MFK Havířov Sm Havířov Havířov Prostřední Suchá Místní - nový jev A069 
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Environmentální záměry 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z48 Dobudování skládky Depos Horní Suchá 
Depos Horní 

Suchá a.s. 
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A085 

Z49 

Revitalizace a obnova vodních toků 
odstaveného ramene Sušánky, odstaveného 
ramene Mezidolního potoka a starého 
mlýnského náhonu 

MMH, OŽP Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
Místní trvá trvá jev A043 

Z121 
Návrh lesa hospodářského (Územním plánem 
Těrlicko vymezeny 4 plochy jako územní 
rezervy, nezastavitelné - lesní plochy) 

ÚPD Těrlicko Těrlicko Hradiště pod Babí horou Místní trvá trvá jev A037a 

Z123 Sesuvné území - monitoring sesuvu SM Havířov Havířov Dolní Datyně Místní trvá trvá jev A062 

Z124 Skládka odpadů Solecká - V. etapa rekultivace 
Depos Horní 

Suchá a.s. 
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A085 

Z125 AD technologie Depos Horní Suchá 
Depos Horní 

Suchá a.s. 
Horní Suchá Horní Suchá Nadmístní trvá trvá jev A085 

Z133 

Migrační koridory (vymezeny plochy,  kde je 
vhodné vytvořit nové migrační koridory 
propojující větší lesní celky v území silně 
zastavěném nebo s rozvíjející se zástavbou) 

OŽP MMH Havířov Bludovice, Dolní Datyně Místní trvá trvá A036b 

Z159 
Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní 
- mimo oblast se zvýšeným povodňovým rizikem 

Povodí Odry s.p. Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá jev A054a 

Z167 Lesopark 
obec Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice Horní Bludovice Místní nový trvá jev A118 

Z199 Plochy změn v krajině (z ÚPD Horní Bludovice) ÚPD Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní - nový jev A001b 

Z203 Plochy změn v krajině (z ÚPD Havířov) ÚPD Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní - nový jev A001b 

Z207 Plochy změn v krajině (z ÚPD Horní Suchá) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový jev A001b 
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Urbanistické záměry 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z55 
Plocha obnovy - přestavba areálu stavebnin na 
plochu občanské vybavenosti 

ÚPD Horní Bludovice Horní Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z56 
Plocha obnovy - přestavba bývalého 
zemědělského areálu na plochu výroby 

ÚPD Horní Bludovice Prostřední Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z57 
Plocha obnovy - plocha přestavby určena pro 
bydlení 

ÚPD Horní Bludovice Prostřední Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z71 
Přestavba bývalé hospodářské budovy na 
bytový dům, ul. Obecní 

ÚPD Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

přehodnoceno
ukončeno 

jev A001b 

Z72 
Přestavba plochy bývalého komerčního 
občanského vybavení na plochu BI 

ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z73 
Přestavba části zahrádkářské osady na plochu 
SO 

ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z74 Přestavba plochy bývalé ubytovny na plochu VD ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z75 
Plochy přestavby na Smíšené obytné - městské 
centrum SMC 

ÚPD Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z76 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
sportovní a rekreační zařízení OS 

ÚPD Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z77 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
veřejná infrastruktura OV 

ÚPD Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z78 Plochy přestavby na Bydlení hromadné BH ÚPD Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z80 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Havířov-město Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z81 Plochy přestavby na Smíšené specifické SX ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z82 
Plochy přestavby na Výroba a skladování - lehký 
průmysl VL 

ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 
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Urbanistické záměry 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z83 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z84 Plochy přestavby na Bydlení individuální BI ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z85 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
hřbitov OH 

ÚPD Havířov Dolní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z86 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
komerční zařízení OK 

ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z87 
Plochy přestavby na Výroba a skladování - těžký 
průmysl VT 

ÚPD Havířov Prostřední Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z89 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z90 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
komerční zařízení OK 

ÚPD Havířov Bludovice Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z91 
Plochy přestavby na Občanské vybavení - 
hřbitov OH 

ÚPD Havířov Šumbark místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z92 Plochy přestavby na Smíšené výrobní VS ÚPD Havířov Šumbark místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z58 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 76,38 ha 
(z ÚPD Albrechtice) 

ÚPD Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

přehodnoceno
ukončeno 

jev A001b 

Z59 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 362 ha (z 
ÚPD Havířov) 

ÚPD Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z60 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 111,4 ha 
(z ÚPD Horní Bludovice) 

ÚPD Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

přehodnoceno
ukončeno 

jev A001b 

Z61 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 204,7 ha 
(z ÚPD Horní Suchá) 

ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A001b 

Z63 
Ochranná pásma hřbitovů v obci Horní 
Bludovice 

podle zákona Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní trvá 

novela 
zákona, 

ukončeno 
jev A113a 
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Urbanistické záměry 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z127 Ochranná pásma hřbitovů v obci Horní Suchá podle zákona Horní Suchá Horní Suchá Místní trvá 
novela 
zákona, 

ukončeno 
jev A113a 

Z128 Ochranná pásma hřbitovů v obci Těrlicko podle zákona Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní trvá 
novela 
zákona, 

ukončeno 
jev A113a 

Z129 Ochranná pásma hřbitovů v Havířově podle zákona Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní trvá 
novela 
zákona, 

ukončeno 
jev A113a 

Z130 Ochranná pásma hřbitovů v obci Albrechtice podle zákona Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní trvá 

novela 
zákona, 

ukončeno 
jev A113a 

Z131 
Nemovitá kulturní památka (návrh na vyhlášení 
památky) 

obec Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko 
Místní trvá xxx jev A008a 

Z132 
Nemovitá kulturní památka (návrh na vyhlášení 
památky) 

obec Havířov Havířov Bludovice Místní trvá xxx jev A008a 

Z137 
Záměr projektů na území města Havířova – 
Dukla, Skleníky, František II. 

Asental Group Havířov 
Prostřední Suchá, Dolní 

Suchá 
Nadmístní trvá trvá jev A004a 

Z160 Přestavba plochy na smíšené obytné ÚPD Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá jev A001b 

Z161 Přestavba plochy na smíšené obytné venkovské ÚPD Těrlicko Horní Těrlicko Místní nový trvá jev A001b 

Z162 Přestavba plochy na smíšené obytné venkovské ÚPD Těrlicko Hradiště pod Babí horou Místní nový trvá jev A001b 

Z163 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 186,2 ha 
(z ÚPD Těrlicko) 

ÚPD Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní nový trvá jev A001b 

Z168 
Nová budova základní devítileté školy a 
mateřské školy 

obec Horní 
Bludovice 

Horní Bludovice Horní Bludovice Místní nový trvá jev A118 

Z170 Pozemkové úpravy 
Pozemkový úřad 

Frýdek-Místek 
Těrlicko Hradiště pod Babí horou Místní nový trvá jev A0116a 

Z171 Energetické centrum Horní Suchá MMH, OE Horní Suchá Horní Suchá Místní nový trvá jev A086 
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Urbanistické záměry 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z172 Důležité záměry pro město MMH, OIV Havířov 
Bludovice, Havířov-

město, Šumbark 
Místní nový 

realizováno, 
vypuštěno ze 

sledování 
jev A118 

Z175 Důležité záměry pro obec Těrlicko Obec Těrlicko Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště pod 
Babí horou 

Místní nový trvá jev A118 

Z187 
Rekonstrukce ZŠ Mánesova na Domov se 
zvláštním režimem 

MMH, OÚR Havířov Bludovice Místní - 
přehodnoceno

ukončeno 
jev A118 

Z188 Přednádražní prostor Havířov MMH, OÚR Havířov Havířov-město Místní - 
realizováno 
ukončeno 

jev A118 

Z189 
Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. 
Lázeňská 

MMH, OÚR Havířov Havířov-město Místní - 
realizováno 
ukončeno 

jev A118 

Z190 Chodník MK Selská MMH, OÚR Havířov Bludovice Místní - 
realizováno 
ukončeno 

jev A118 

Z191 Areál volného času - zóna pod letním kinem MMH, OÚR Havířov Havířov-město Místní - 
realizováno 
ukončeno 

jev A118 

Z192 Parkoviště na ul. Točitá MMH, OÚR Havířov Bludovice Místní - 
realizováno 
ukončeno 

jev A118 

Z195 Plochy přestavby (ÚPD Albrechtice) ÚPD Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní - nový jev A001b 

Z196 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 76,38 ha 
(z ÚPD Albrechtice) 

ÚPD Albrechtice 
Albrechtice u Českého 

Těšína 
Místní - nový jev A001b 

Z197 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 101,58 ha 
(z ÚPD Horní Bludovice) 

ÚPD Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní - nový jev A001b 

Z198 Plochy přestavby (z ÚPD Horní Bludovice) ÚPD Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední Bludovice 
Místní - nový jev A001b 

Z201 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 323,91 ha 
(z ÚPD Havířov) 

ÚPD Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní - nový jev A001b 
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Urbanistické záměry 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z202 Plochy přestavby (z ÚPD Havířov) ÚPD Havířov 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Havířov-

město, Prostřední Suchá, 
Šumbark 

Místní - nový jev A001b 

Z204 Rozšíření pohřebiště ÚPD 
Albrechtice, Havířov, 
Horní Suchá, Těrlicko 

Albrechtice u Českého 
Těšína, Bludovice, 
Prostřední Suchá, 

Šumbark, Horní Suchá, 
Horní Těrlicko 

Místní - nový jev 113a 

Z205 
Zastavitelná plocha o celkové výměře 190,9 ha 
(z ÚPD Horní Suchá) 

ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový jev A001b 

Z206 Plochy přestavby (z ÚPD Horní Suchá) ÚPD Horní Suchá Horní Suchá Místní - nový jev A001b 

 

Ostatní záměry 

Označení 
záměru ve 

výkresu 
Název 

Záměry dle 
zdroje 

Lokalizace 
Záměry dle 
významů 

Stav 2016 Stav 2020 
Sledovaný 

jev 
Dotčené obce Dotčená k. ú. 

Z64 Asanační stavby v realizaci OKD a.s. Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá jev A119 

Z65 
Rekultivace Carbol (Rekultivace odkalovací 
nádrže Carbol 1) 

AWT Rekultivace Havířov Dolní Suchá Místní 
trvá - 

částečně  
v realizaci 

trvá - 
částečně  
v realizaci 

jev A043 

Z66 
Rekultivace Kašpárkovice (úprava území 
zemníku Kašpárkovice) 

AWT Rekultivace Havířov Dolní Suchá Místní trvá trvá jev A043 

Z164 Rekultivace Kašpárkovice (odlišně od AWT) 
ČEZ Energetické 

produkty 
Havířov Dolní Suchá Místní 

trvá - 
částečně  
v realizaci 

trvá - 
částečně  
v realizaci 

jev A064a 

 

 

 

 



 392 

PŘÍLOHA I – Seznam poskytovatelů sledovaných jevů – ÚAP 2020 

 
ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A001 Zastavěné území 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

A001a Plochy s rozdílným způsobem využití 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

A001b 
Zastavitelné plochy, plochy přestavby  
a plochy změn v krajině 

ÚÚP - ÚPD Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD  Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

A002 Zařízení výroby 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

A003 Zařízení občanského vybavení 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A003a Veřejná prostranství 

ÚÚP - ÚPD Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD  Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

 Albrechtice (OZV) 

Havířov (OZV) 

Horní Bludovice (OZV) 

Horní Suchá (OZV) 

Těrlicko (OZV) 

A004a Brownfieldy Asental Group 

A005a 
Památkové rezervace a památkové zóny  
a jejich ochranná pásma 

NPÚ 

A008a 
Nemovité národní kulturní památky a 
nemovité kulturní památky a jejich ochranná 
pásma 

NPÚ 

 MMH, SÚ   

MMH, OÚR 

A010 
Statky zapsané na Seznamu světového 
dědictví a jejich nárazníkové zóny 

NPÚ 

A011 Urbanistické hodnoty  

MMH, OÚR (podloženo NPÚ) 

MMH, KP 

   MZe ČR 

MMH, OŽP 

A011a Struktura a výška zástavby MMH, OÚR 

A013a 
Architektonicky nebo urbanisticky cenné 
stavby nebo soubory staveb, historicky 
významné stavby, místa nebo soubory staveb 

MMH, OÚR (podloženo NPÚ) 

A016 Území s archeologickými nálezy  
KÚ MSK 

NPÚ 
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ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A017a Krajinný ráz 
KÚ MSK 

MMH OŽP 

A017b Krajiny a krajinné okrsky xxx 

A021 Územní systém ekologické stability  

KÚ MSK, OÚPSŘ (KÚ MSK, 
OŽPaZ) 

MMH, OŽP - Úpn A 

MMH, OŽP - Úpn H                                                                                               

MMH, OŽP - Úpn HB 

MMH, OŽP - Úpn HS 

MMH, OŽP - Úpn T 

MMH, OŽP 

A023a Významné krajinné prvky MMH, OŽP                      

A024 Přechodně chráněné plochy  MMH, OŽP 

A025a 
Velkoplošná zvláště chráněná území, jejich 
zóny a ochranná pásma a klidové zóny 
národních parků (CHKO, NP) 

AOPK 

A027a 
Maloplošná zvláště chráněná území a jejich 
ochranná pásma (NPR, PR, NPP, PP) 

AOPK 

KÚ MSK, OŽPaZ 

A030 Přírodní parky KÚ MSK, OŽPaZ 

A032 
Památné stromy a informace o jejich 
ochranném pásmu 

AOPK 

A033 
Biosférické rezervace UNESCO, geoparky 
UNESCO, národní geoparky 

AOPK 

A034 NATURA 2000 – Evropsky významné lokality  AOPK 

A035 NATURA 2000 – Ptačí oblasti AOPK 

A035a Smluvně chráněná území AOPK 

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

AOPK, CHKO Poodří 

AOPK 

A036a Mokřady dle Ramsarské úmluvy AOPK 

A036b 
Biotop vybraných zvláště chráněných druhů 
velkým savců 

AOPK 

MMH, OŽP 

ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A037a 
Lesy, jejich kategorie a vzdálenost 50 m od 
okraje lesa 

KÚ MSK (ÚHÚL) 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

A041 
Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy 
ochrany zemědělského půdního fondu  

VÚMOP 

SPÚ  

A042a Plochy vodní a větrné eroze xxx 

A043 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti  

ZVHS 

AWT Rekultivace 

MMH, OŽP 

SPÚ  

A043a Plochy vhodné k zalesnění xxx 

A044 
Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou  
a jejich ochranná pásma 

ČHMÚ 

A045 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod  MŽP - INSPIRE 

A046 
Zranitelné oblasti povrchových a podzemních 
vod  

MŽP - INSPIRE 

A046a Povrchové vody využívané ke koupání xxx 

A047 Vodní útvar povrchových, podzemních vod  

OKD, a.s. 

Obec Horní Suchá 

Asental Land  

SMH, OKS 

MŽP ČR 

Povodí Odry  

A048a 
Území chráněná pro akumulaci povrchových 
vod 

Generel LAPV 

A049 Povodí vodního toku, rozvodnice ČHMÚ 

A050a Záplavové území 
KÚ MSK 

MMH, OŽP 

A052a 
Kategorie území podle map povodňového 
ohrožení v oblastech s významným 
povodňovým rizikem 

xxx 
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ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A052b Kritické body a jejich povodí xxx 

A053 Území ohrožená zvláštními povodněmi 
KÚ MSK 

Povodí Odry 

A054a 
Stavby, objekty a zařízení na ochranu před 
povodněmi a území určena k řízeným 
rozlivům povodní 

Povodí Odry 

město Havířov 

MŽP ČR 

DIAMO s. p. 

Obec Těrlicko                    

MMH, OÚR 

A055 
Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní 
minerální vody a jejich ochranná pásma 

MZ ČR 

A056 
Lázeňská místa včetně vymezení vnitřních  
a vnějších území lázeňského místa 

MZ ČR 

A057 Dobývací prostory  OBÚ Ostrava 

A058 Chráněná ložisková území  ČGS 

A059 
Chráněná území pro zvláštní zásahy do 
zemské kůry  

ČGS 

A060 Ložiska nerostných surovin  ČGS 

A061 Poddolovaná území  
OKD, a.s. 

ČGS 

A062 
Sesuvná území a území jiných geologických 
rizik  

MMH, OIV 

ČGS 

A063 Stará důlní díla  
ČGS 

DIAMO s. p. 

A064 Staré zátěže území a kontaminované plochy  MŽP ČR 

A064a 
Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního 
odpadu 

OKD, a.s. 

ČEZ Energetické produkty 

Stavební úřady ORP 

A065 Oblasti s překročenými imisními limity MŽP ČR               

A065a Hlukové zóny obcí xxx 

ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A067 
Technologické objekty zásobování vodou  
a jejich ochranná pásma 

SmVaK Ostrava a.s. 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

OKD, a.s.   

A068 Vodovodní řady a jejich ochranná pásma 

International Bonus 

Depos Horní Suchá 

SmVaK Ostrava a.s. 

OKD, a.s.   

Profinvestik 

ČSAD Havířov a.s. 

SmVaK Ostrava a.s. 

Energetika Třinec 

Liberty Ostrava, a.s. 

Obec Těrlicko TM 

Gascontrol 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

statutární město Havířov 

Obec Horní Suchá TM 

Obec Albrechtice TM 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

A069 
Technologické objekty odvádění a čištění 
odpadních vod a jejich ochranná pásma 

SmVaK Ostrava a.s. 

SMH, OKS 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

SMH, OIV 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 
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ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A070 Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma 

International Bonus 

SmVaK Ostrava a.s. 

OKD, a.s.   

Profinvestik 

ČSAD Havířov a.s. 

Gascontrol 

Heimstaden Czech 

SMH,OKS 

SMH, OIV 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

Obec Horní Suchá TM 

Obec Albrechtice TM 

Obec Těrlicko TM 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

A071 Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma  

Povodí Odry 

 Green Gas DPB 

Depos Horní Suchá 

Energetický regulační úřad 

 
 
 

A072 
 
 
 
 

 
 
 
Elektrické stanice a jejich ochranná pásma 
 
 
 
 

ČEZ Distribuce a.s. 

ČEPS a.s. 

SŽ, s.o. (bývalá SŽDC s.p.) 

Veolia PS ČR 

Nemocnice Havířov  

SmVaK Ostrava a.s. 

ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

 
 
 
 

A072 

 
 

 
Elektrické stanice a jejich ochranná pásma 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

Obec Horní Suchá 

A073 
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační 
soustavy a jejich ochranná pásma 

GasNet s.r.o. 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 

Green Gas DPB 

ČEZ Distribuce a.s. 

SmVaK Ostrava a.s. 

ČEPS a.s. 

Povodí Odry s.p. 

Veolia PS ČR 

Profinvestik 

ČSAD Havířov a.s. 

T-Mobile 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

Obec Horní Suchá TM 

KÚ MSK - ZÚR 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

 
 

A074 
 

 

 
Technologické objekty zásobování plynem  
a jejich ochranná a bezpečnostní pásma 
 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o.  

 GasNet s.r.o. 

NET4GAS s.r.o. 
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ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

 

A074 

 

Technologické objekty zásobování plynem  
a jejich ochranná a bezpečnostní pásma 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

 Green Gas DPB 

A075 
Vedení plynovodů a jejich ochranná  
a bezpečnostní pásma 

NET4GAS s.r.o. 

RWE Gas Storage CZ,  s.r.o. 

GasNet s.r.o. 

 Green Gas DPB 

Asental Land 

Gascontrol 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

KÚ MSK - ZÚR 

obec Horní Suchá TM 

A076 
Technologické objekty zásobování jinými 
produkty a jejich ochranná pásma 

MERO ČR 

A077a 
Vedení pro zásobování jinými produkty  
a jejich ochranná pásma 

MERO ČR 

MMH, OÚR 

UNIPETROL, a.s. - BENZINA, o.z. 

A079 
Technologické objekty zásobování teplem  
a jejich ochranná pásma 

HTS, a.s. 

Veolia Energie ČR 

A080 Teplovody a jejich ochranná pásma 

Obec Horní Suchá TM 

HTS, a.s. 

Gascontrol 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

Veolia Energie ČR 

ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A082a 
Elektronické komunikace, jejich ochranná 
pásma a zájmová území 

České radiokomunikace 

RWE Gas Storage CZ, s.r.o. 

TELCO Pro Services (nástup. Po 
ČEZ ICT) 

ČEZ Distribuce a.s. 

Česká telekomunikační 
infrastruktura, a.s. 

HTS, a.s. 

ČD Telematika a.s. 

MV ČR 

Nordic Telecom (původně Air 
Telecom a.s.) 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

Městská policie Havířov 

FiberCity 

Vodafone Czech Republic, a.s. 
(UPC) 

Gascontrol 

T-Mobile 

Vodafone CR 

New Telekom 

SŽ, s.o. (bývalá SŽDC s.p.) 

NET4GAS s.r.o. 

PODA 

A082b Sdružené liniové sítě HTS, a.s. 

A083 Jaderná zařízení  XXXXX 

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

KÚ MSK, OŽPaZ 

A085 Skládky a jejich ochranná pásma 

Depos Horní Suchá 

SÚ Horní Suchá 

KÚ MSK, OŽPaZ 
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ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A086 
Spalovny a zařízení zpracovávající biologicky 
rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma 

XXXXX 

SMH, OE 

A087 
Zařízení na odstraňování nebezpečného 
odpadu včetně ochranného pásma 

 TSH a.s. 

Obec Albrechtice 

Horní Suchá Depos 

Obec Těrlicko 

A093a 
Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich 
ochranná pásma 

KÚ MSK, doprava 

SMH, OKS 

SMH, OIV 

OKD, a.s.   

ŘSD (Brno) 

ŘSD (Ostrava) 

Povodí Odry 

Obec Albrechtice TM 

Obec Horní Bludovice TM 

Obec Horní Suchá TM 

Obec Těrlicko TM 

SSMSK 

PÚR 

KÚ MSK, ZÚR 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

A093b Terminály a logistická centra xxx 
 

A094a 
 

Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich 
ochranná pásma 

KÚ MSK, OÚPSŘ 

SŽ, s.o. (bývalá SŽDC s.p.) 

ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

 
 
 

A094a 

 
 
 
Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich 
ochranná pásma 

METRANS a.s. 

PKP Cargo (AWT, a.s.) 

Primagas 

Lichtgitter CZ 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

SŽ, s.o. (bývalá SŽDC s.p.) 

A098 Lanové dráhy a jejich ochranná pásma XXXXX 

A100 Tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma Koncepce dopravy MSK 

A101 Trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma XXXXX 

A102a 
Letiště a letecké stavby a jejich ochranná 
pásma a zájmová území 

MD ČR 

 MMH, KP  

MO ČR 

Nemocnice Havířov  

A104 Sledované vodní cesty 

M.Kocur 

MD ČR 

Státní plavební správa 

MMH, OÚR 

A105 Hraniční přechody XXXXX 

A105a Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy MMH, OÚR 

A106 
Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické 
stezky, běžkařské trasy, sjezdovky 

Obec Těrlicko 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD Horní Bludovice 

ÚÚP - ÚPD Těrlicko 

ÚÚP - ÚPD Horní Suchá 

ÚÚP - ÚPD Havířov 

MMH, OÚR (KČT) 

SSRZ Havířov 

MMH, OKS 
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ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A107 
Objekty důležité pro obranu státu a jejich 
ochranná pásma a zájmová území 

MO ČR 

A108 Vojenské újezdy a jejich zájmová území xxx 

A109 Vymezené zóny havarijního plánování  
 KÚ MSK, OŽPaZ 

HZS MSK 

A110a Objekty civilní a požární ochrany  
MMH, KP 

HZS MSK 

A112a 
Stavby důležité pro bezpečnost státu a 
vymezená území pro zajištění bezpečnosti 
státu 

Policie ČR                    

MV ČR 

A113a 
Pohřebiště, krematoria, válečné hroby  
a pietní místa 

SÚ obcí (ÚPD) 

MMH SSSÚ    

A114 Jiná ochranná pásma  

Green Gas DPB 

DIAMO s.p. 

SÚ Albrechtice 

SÚ Těrlicko 

SÚ Horní Suchá 

SSSÚ Havířov 

ÚÚP - ÚPD  Albrechtice 

ÚÚP - ÚPD  Havířov 

ÚÚP - ÚPD  Horní Suchá 

MMH, OÚR (ÚPD Těrlicko) 

A116a Plán společných zařízení Pozemkový úřad FM 

A118 
Další záměry, pokud nejsou vyjádřeny jinou 
položkou  

Obec Těrlicko 

Obec Horní Bludovice 

A118a Vymezení správních územních celků ČUZK 

A119 Další dostupné informace 

Povodí Odry 

AOPK 

MMH, OÚR 

ČÍSLO 
JEVU 

SLEDOVANÝ JEV Poskytovatel 

A119 
URBAN 

Další dostupné informace - urbanistické 

OKD, a.s. 

 SSSÚ Havířov   

SÚ Těrlicko 

SÚ Albrechtice 

  SÚ Horní Suchá 
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PŘÍLOHA II – Přehled sledovaných jevů zapracovaných do jednotlivých výkresů v rámci podkladů pro RURÚ - ÚAP 2020   

 

ČÍSLO 

JEVU 
SLEDOVANÝ JEV výkres hodnot výkres limitů výkres záměrů výkres problémů 

A001 Zastavěné území ano ano ano 
OZ 1 - Vada v grafické části 

územně plánovací dokumentaci 

A001a Plochy s rozdílným způsobem využití xxx xxx 

Z196 (zastavitelná plocha) 

xxx 
Z201 (zastavitelná plocha) 

Z197 (zastavitelná plocha) 

Z205 (zastavitelná plocha) 

A001b 
Zastavitelné plochy, plochy přestavby a plochy 

změn v krajině 
xxx xxx 

Z196 - Zastavitelná plocha o výměře 73,79 ha; Z195 - Plocha 

přestavby (ÚPD Albrechtice) 

OZ 1 - Vada v grafické části 

územně plánovací dokumentaci 

A002 Zařízení výroby xxx xxx xxx xxx 

A003 Zařízení občanského vybavení  xxx xxx xxx xxx 

A003a Veřejná prostranství xxx xxx 

Z196 (zastavitelná plocha) 

xxx Z197 (zastavitelná plocha) 

Z205 (zastavitelná plocha) 

A004a Brownfieldy xxx xxx 
Z137 - Záměr projektů na území města Havířova - Dukla, 

Skleníky, František II. 
xxx 

A005a 
Památkové rezervace a památkové zóny a 

jejich ochranná pásma 
xxx xxx xxx xxx 

A008a 

Nemovité národní kulturní památky a 

nemovité kulturní památky a jejich ochranná 

pásma 

ano ano xxx xxx 

A010 
Statky zapsané na Seznamu světového dědictví 

a jejich nárazníkové zóny 
xxx xxx xxx xxx 

A011 Urbanistické hodnoty  ano xxx xxx xxx 

A011a Struktura a výška zástavby xxx xxx xxx xxx 

A013a 

Architektonicky nebo urbanisticky cenné 

stavby nebo soubory staveb, historicky 

významné stavby, místa nebo soubory staveb 

ano xxx xxx xxx 

A016 Území s archeologickými nálezy  ano xxx xxx xxx 

A017a Krajinný ráz ano xxx xxx xxx 

A017b Krajiny a krajinné okrsky xxx xxx xxx xxx 
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A021 Územní systém ekologické stability  ano ano xxx 

OZ 1 - Vada v grafické části 

územně plánovací 

dokumentace 

A023a Významné krajinné prvky ano ano xxx 
EZ 3 - Ochrana zemědělské 

půdy před zástavbou 

A024 Přechodně chráněné plochy  xxx xxx xxx xxx 

A025a 

Velkoplošná zvláště chráněná území, jejich 

zóny a ochranná pásma a klidové zóny 

národních parků (CHKO, NP) 

xxx xxx xxx xxx 

A027a 
Maloplošná zvláště chráněná území a jejich 

ochranná pásma (NPR, PR, NPP, PP) 
ano - bez OP ano - s OP xxx xxx 

A030 Přírodní parky xxx xxx xxx xxx 

A032 
Památné stromy a informace o jejich 

ochranném pásmu 
ano  ano xxx xxx 

A033 
Biosférické rezervace UNESCO, geoparky 

UNESCO, národní geoparky 
xxx xxx xxx xxx 

A034 
NATURA 2000 – Evropsky významné 

lokality  
ano ano xxx xxx 

A035 NATURA 2000 – Ptačí oblasti xxx xxx xxx xxx 

A035a Smluvně chráněná území xxx xxx xxx xxx 

A036 
Lokality výskytu zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů s národním významem 
ano ano xxx 

EZ17 - Výskyt populace 

užovky podplamaté v 

rozvojové lokalitě 

EZ23 - Výskyt Vážky široké v 

koridoru územní rezervy  

A036a Mokřady dle Ramsarské úmluvy xxx xxx xxx xxx 

A036b 
Biotop vybraných zvláště chráněných druhů 

velkým savců 
ano xxx 

Z133 - Migrační koridory (vymezeny plochy, kde je vhodné 

vytvořit nové migrační koridory propojující větší lesní celky 

v území silně zastavěném nebo s rozvíjející se zástavbou) 

EZ5 - kolize migračních 

koridorů zvěře s vymezenými 

zastavitelnými plochami a 

suburbanizací 

A037a 
Lesy, jejich kategorie a vzdálenost 50 m od 

okraje lesa 
ano ano + OP 

Z 121 - Návrh lesa hospodářského (Územním plánem Těrlicko 

vymezeny 4 plochy jako územní rezervy, nezastavitelné - lesní 

plochy) 

xxx 
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A041 
Bonitované půdně ekologické jednotky a třídy 

ochrany zemědělského půdního fondu  

obsahuje 

pozemky pouze 

s I.a II.třídou 

ochrany půdy 

obsahuje 

pozemky pouze s 

I.a II.třídou 

ochrany půdy 

xxx xxx 

A042a Plochy vodní a větrné eroze xxx xxx xxx xxx 

A043 
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní 

úrodnosti 
xxx ano 

Z65 - Rekultivace Carbol (Rekultivace odkalovací nádrže 

Carbol 1), Z66 - Rekultivace Kašpárkovice (úprava území 

zemníku Kašpárkovice) OZ3 - Meliorační systémy - 

velkoplošné odvádění vody Z49 - Revitalizace a obnova vodních toků odstaveného 

ramene Sušánky, odstaveného ramene Mezidolního potoka a 

starého mlýnského náhonu 

A043a Plochy vhodné k zalesnění xxx xxx xxx xxx 

A044 
Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a 

jejich ochranná pásma 
xxx xxx xxx xxx 

A045 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod  xxx xxx xxx xxx 

A046 
Zranitelné oblasti povrchových a podzemních 

vod  
xxx xxx xxx xxx 

A046a Povrchové vody využívané ke koupání xxx xxx xxx xxx 

A047 Vodní útvar povrchových, podzemních vod  ano xxx xxx 

OZ2 - Vada v územně 

plánovací dokumentaci  - 

hranice vodní plochy Nebesák 

není v ÚPD shodná s realitou 

A048a 
Území chráněná pro akumulaci povrchových 

vod 
xxx xxx xxx xxx 

A049 Povodí vodního toku, rozvodnice ano xxx xxx xxx 

A050a Záplavové území xxx ano xxx 
OZ4 - Záplavové území 

poskytnuté Povodím Odry 

A052a 

Kategorie území podle map povodňového 

ohrožení v oblastech s významným 

povodňovým rizikem 

xxx xxx xxx xxx 

A052b Kritické body a jejich povodí xxx xxx xxx xxx 

A053 Území ohrožená zvláštními povodněmi xxx ano xxx 
UZ3 - Problém zatopení centra 

obce při zvláštní povodni 

A054a 

Stavby, objekty a zařízení na ochranu před 

povodněmi a území určena k řízeným 

rozlivům povodní 

ano ano 
Z159 - Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní - 

mimo oblast se zvýšeným povodňovým rizikem 

UZ23 - Potenciální povodňové 

riziko prochází zájmovým 

územím 
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A055 
Přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodní 

minerální vody a jejich ochranná pásma 
xxx xxx xxx xxx 

A056 
Lázeňská místa včetně vymezení vnitřních a 

vnějších území lázeňského místa 
xxx xxx xxx xxx 

A057 Dobývací prostory xxx ano xxx xxx 

A058 Chráněná ložisková území  xxx ano xxx xxx 

A059 
Chráněná území pro zvláštní zásahy do 

zemské kůry  
xxx ano xxx xxx 

A060 Ložiska nerostných surovin  ano ano xxx xxx 

A061 Poddolovaná území  xxx ano xxx xxx 

A062 
Sesuvná území a území jiných geologických 

rizik  
xxx ano Z123 - sesuvné území - monitoring sesuvu 

EZ12 - Neregistrovaný sesuv 

v k.ú. Dolní Datyně 

A064 Staré zátěže území a kontaminované plochy  xxx ano xxx 

 TZ5 - Pořizovateli ÚAP 

předána aktualizována trasa 

produktovodu, nutno 

zapracovat do ÚP,   EZ11 - 

Staré ekologické zátěže,   EZ13 

- Vyřazené zátěže 

produktovodu,   EZ15 - 

Skládka TKO 

A064a 
Uzavřená a opuštěná úložná místa těžebního 

odpadu 
xxx ano Z164 - Rekultivace Kašpárkovice (odlišně od AWT) xxx 

A065 Oblasti s překročenými imisními limity xxx ano xxx xxx 

A065a Hlukové zóny obcí xxx xxx xxx xxx 

A067 
Technologické objekty zásobování vodou a 

jejich ochranná pásma 
xxx ano Z165 - Automatická tlaková stanice xxx 

A068 Vodovodní síť včetně ochranných pásem  xxx ano 

Z147 - Požární vodovod 

xxx 

Z37 - Vodovody (záměry z ÚPD) 

Z39 - Vodovody (záměry z ÚPD) 

Z36 - Vodovody (záměry z ÚPD) 

Z38 - Vodovody (záměry z ÚPD) 

 Z40 - Vodovody (záměry z ÚPD) 
 

 

A069 
 

 

 

 

 

Technologické objekty odvádění a čištění 

odpadních vod a jejich ochranná pásma 

 

 

xxx 

 

 

ano 

 

Z186 - Retenční nádrž srážkových vod MFK Havířov  

xxx 

 
Z67 - Technologické objekty odvádění splaškových vod 

(záměry z ÚPD) 



 403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A069 

 

 

 

 

 
Technologické objekty odvádění a čištění 

odpadních vod a jejich ochranná pásma 

 

 

 

 

 

xxx 

 

 

 

 

 

 

ano 

Z110 - Technologické objekty odvádění splaškových vod 

(záměry z ÚPD) 

 

 

 

 

xxx 

 

 

Z107 - Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV (záměry z 

ÚPD) 

Z111 - Technologické objekty odvádění splaškových vod 

(záměry z ÚPD) 

Z109 - Přečerpávací stanice OV, čerpací stanice OV (záměry  

z ÚPD) 

A070 Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma xxx ano 

Z182 - Petřvald, Podlesí č.1 a 2 - likvidace kanalizačních 

výustí (výtlačný řád Šumbark) 

xxx 

Z185 - Dobudování drobných úseků kanalizace na území 

města Havířova 

Z42 - Kanalizační síť (záměry z ÚPD) 

Z44 - Kanalizační síť (záměry z ÚPD) 

Z41 - Kanalizační síť (záměry z ÚPD) 

Z43 - Kanalizační síť (záměry z ÚPD) 

Z45 - Kanalizační síť (záměry z ÚPD) 

A071 Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma   xxx ano xxx xxx 

A072 Elektrické stanice a jejich ochranná pásma xxx ano 

Z 100 - Elektrické stanice - DTS - změna rozsahu 

xxx 

Z96 - Návrh 22 trafostanic (záměry z ÚPD), Z101 - Plošná 

rezerva pro výstavbu nové TS 110/22 kV v lokalitě Šumbark 

(záměr z ÚPD) 

Z99 - Distribuční stanice (záměry z ÚPD) 

Z95 - Návrh 11 distribučních trafostanic (záměry  

z ÚPD) 

Z97 - Návrh 4 distribučních stanic (záměry z ÚPD) 

Z98 - Návrh nových distribučních trafostanic (záměry  

z ÚPD) 
 

 

A073 

 

 

 

Nadzemní a podzemní vedení elektrizační 

soustavy a jejich ochranná pásma 

 

 
xxx 

 

 

 
 

ano 

 

 

Z94 - Rozšíření sítě VN a  NN - změna rozsahu  

OZ 1 - Vada v grafické části 

územně plánovací dokumentaci 

 

Z22 - Energetika (záměry z ÚPD) 

Z23 - Energetika (záměry z ÚPD) 



 404 

 
 

 
A073 

 

 

 

Nadzemní a podzemní vedení elektrizační 

soustavy a jejich ochranná pásma 

 

 
 

 

xxx 

 
 

 

 

ano 

Z17 - Vedení EZS - TR Albrechtice (VVN), vedení 1x110 kV 

pro vyvedení výkonu z EZS, včetně rozvodny 110 kV; Z19 - 

TS 110/22 kV Karviná–Doly včetně přívodního vedení VVN 

110 kV z TS Albrechtice  

 

 

 

OZ 1 - Vada v grafické části 

územně plánovací dokumentaci Z21 - Energetika (záměry z ÚPD) 

Z93 - Energetika (záměry z ÚPD) 

Z24 - Energetika (záměry z ÚPD) 

A074 
Technologické objekty zásobování plynem 

včetně ochranných pásem 
xxx ano 

Z104 - Technologický objekt zásobování teplem 

xxx Z103 - Technologický objekt zásobování plynem (záměry z 

ÚPD) 

A075 
Vedení plynovodů a jejich ochranná a 

bezpečnostní pásma 
xxx ano 

Z29 - Plynovod 

OZ 1 - Vada v grafické části 

územně plánovací dokumentaci 

Z31 - Plynovod (záměry z ÚPD) 

Z33 - Plynovod (záměry z ÚPD) 

Z30 - Plynovod (záměry z ÚPD) 

Z32 - Plynovod (záměry z ÚPD) 

Z34 - Plynovod (záměry z ÚPD) 

Z26 - PZP Třanovice - Karviná Doly (VTL), výstavba 

plynovodu DN 500 pro oblast Karviná - Doly, Z27 - 

Albrechtice - Český Těšín (Žukov) - obnova VTL plynovodu 

DN 500 s dílčími položkami mimo zastavěné území, Z28 - 

Havířov (Suchá) - Albrechtice - obnova VTL plynovodu DN 

500 s přeložkami mimo zastavěné území, včetně jižní 

obchvatu Albrechtic 

A076 
Technologické objekty zásobování jinými 

produkty a jejich ochranná pásma 
xxx xxx xxx xxx 

A077a 
Vedení pro zásobování jinými produkty a 

jejich ochranná pásma 
xxx ano xxx 

EZ 13 - Vyřazené zátěže 

produktovodu 

TZ 5 - Pořizovateli ÚAP 

předána aktualizována trasa 

produktovodu, nutno 

zapracovat do ÚPn. 

A079 
Technologické objekty zásobování teplem a 

jejich ochranná pásma 
xxx ano xxx xxx 

A080 Teplovody a jejich ochranná pásma xxx ano 
Z105 - Teplovod (záměry z ÚPD) 

xxx 
Z106 - Teplovod (záměry z ÚPD) 

A082a 
Elektronické komunikace, jejich ochranná 

pásma a zájmová území 
xxx ano 

Z166 - Rozvoj telekomunikačního provozu (záměry z ÚPD) 

xxx Z169 - Zasíťování území telekomunikačním vedením 

Z184 - Rozšíření el. telekomunikační sítě 
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A082b Sdružené liniové sítě xxx ano xxx xxx 

A083 Jaderná zařízení  xxx xxx xxx xxx 

A084 
Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A 

nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 
xxx ano xxx xxx 

A085 Skládky a jejich ochranná pásma xxx ano 

Z125 - AD technologie Depos Horní Suchá, Z48 - 

Dobudování skládky Depos Horní Suchá, Z124 - Skládka 

odpadů Solecká – V. etapa rekultivace  

xxx 

A086 
Spalovny a zařízení zpracovávající biologicky 

rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma 
xxx xxx Z171 - Energetické centrum Horní Suchá xxx 

A087 
Zařízení na odstraňování nebezpečného 

odpadu včetně ochranného pásma 
xxx ano xxx xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A093a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich 

ochranná pásma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ano (stav OP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z11 - Přeložka silnice I/11 dle ŘSD ve variantním řešení - 

upřesnění trasy D521, Z138 - Záměr silnice I/68 Ostrava, 

Vrbice - Havířov 

DZ 3 - Nedostatečné dopravní 

napojení komunikací, DZ 5 - 

Nedostatečné dopravní 

napojení komunikací, DZ8 - 

Nedostatečné dopravní 

napojení komunikací (rozhled, 

svah) 

Z181 - Místní a účelové komunikace – navržené rekonstrukce 

a dostavby vyplývající z pasportu MK 

Z173 - Koridor silnice II.třídy, Z174 - Koridor silnice III.třídy  

 

 

 

 

 

 

 

OZ 1 - Vada v grafické části 

územně plánovací dokumentaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z4 - Těrlicko - Třanovice, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená 
silnice I. třídy, Z2 - III/47210 - II/474 (Životice), nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - návrh dvoupruh (územní 

rezerva - rozšíření na čtyřpruh viz D512), Z1 - Havířov, okružní 
křižovatka - III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - prodloužení koridoru 

záměru západním směrem v Havířově přes "okružní křižovatku" až do 
Šenova (včetně stanovení šířky koridoru pro úpravu křižovatky I/11 se 

silnici II/479), Z3 - Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová 

směrově nedělená silnice I. třídy, Z6 - R67/kapacitní silnice I. třídy 
úsek I/59 (Peřvald) -I/11 (Prostřední Suchá) nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice I. třídy, Z7 - I/11 úsek III/47210-II474 

(Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrové dělené silnice I. 
třídy po r.2015, Z8 - R67/kapacitní silnice I. třídy úsek II/474 

(Životice) - Těrlicko, nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice 

I. třídy; Z5 - Havířov prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově 
nedělená silnice II. třídy 

Z150 - Silnice I.třídy (záměry z ÚPD); Z177 - Silnice III.třídy 

(záměry z ÚPD); Z9 - Záměry na úpravy a přeložky místních a 

účelových komunikací (z ÚPD) 
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A093a 

 

 

 

 

 
 

 

Pozemní komunikace, jejich kategorie a jejich 

ochranná pásma 

 

 

 

 
 

 
 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano (stav OP) 

 Z148 - Silnice I.třídy (záměry z ÚPD), Z152 - Silnice II.třídy 

(záměry z ÚPD), Z178 - Silnice III.třídy (záměry z ÚPD), Z10 

- Záměry na úpravy a přeložky místních a účelových 

komunikací (z ÚPD) 

 

 

 

 

 

 

 

OZ 1 - Vada v grafické části 

územně plánovací dokumentaci 

Z179 - Silnice III.třídy (záměry z ÚPD); Z12 - Záměry na 

úpravy a přeložky místních a účelových komunikací (z ÚPD) 

Z151 - Silnice I.třídy (záměry z ÚPD), Z153 - Silnice II.třídy 

(záměry z ÚPD), Z180 - Silnice III.třídy (záměry z ÚPD), Z13 

- Záměry na úpravy a přeložky místních a účelových 

komunikací (z ÚPD) 

Z149 - Silnice I.třídy (záměry z ÚPD), Z154 - Silnice II.třídy 

(záměry z ÚPD), Z14 - Záměry na úpravy a přeložky místních 

a účelových komunikací (z ÚPD) 

A093b Terminály a logistická centra xxx xxx xxx xxx 

 

A094a 

 
 

 

A094a 

Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich 

ochranná pásma 
 

 

Železniční dráhy, jejich kategorie a jejich 

ochranná pásma 

 

ano - bez OP 

 

 

 

ano - bez OP 

 

ano - včetně OP 

 

 

 

ano - včetně OP 

Z200 - Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava - Svinov - 

Havířov - Český Těšín  

xxx 

 

 
 

xxx 

Z68 - Optimalizace tratě Polanka nad Odrou/Ostrava-Havířov-

Český Těšín 

Záměr vedení lehké kolejové dopravy - vlakotramvaje 

(grafická část k tomuto jevu není zpracována) 

A098 Lanové dráhy a jejich ochranná pásma xxx xxx xxx xxx 

A100 Tramvajové dráhy a jejich ochranná pásma xxx xxx 
Záměr vedení lehké kolejové dopravy - vlakotramvaje 

(grafická část k tomuto jevu není zpracována) 

DZ11 - Záměr vlakotramvaje x 

silniční doprava (Silnice I. 

třídy)  

A101 Trolejbusové dráhy a jejich ochranná pásma xxx xxx xxx xxx 

A102a 
Letiště a letecké stavby a jejich ochranná 

pásma a zájmová území 
ano ano xxx xxx 

A104 Sledované vodní cesty 

ano - 

zakreslena 

plocha vodního 

lyžování a 

přístaviště 

ano - pouze 

plocha vodní 

cesty  

xxx xxx 

A105 Hraniční přechody xxx xxx xxx xxx 

A105a Linky a zastávky veřejné hromadné dopravy xxx xxx xxx xxx 
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A106 
Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické 

stezky, běžkařské trasy, sjezdovky 
ano ano 

Z144 - Cyklostezky 

xxx 

Z139 - Cyklostezky z ÚPD 

Z140 - Cyklostezky z ÚPD 

Z141 - Cyklostezky z ÚPD 

Z142 - Cyklostezky z ÚPD 

Z143 - Cyklostezky z ÚPD 

Z145 - Cyklostezky 

A107 
Objekty důležité pro obranu státu a jejich 

ochranná pásma a zájmová území 
xxx xxx xxx xxx 

A108 Vojenské újezdy a jejich zájmová území xxx xxx xxx xxx 

A109 Vymezené zóny havarijního plánování  xxx ano xxx 

EZ 8 - Možný únik 

nebezpečných látek ve 

vymezené zóně havarijního 

plánování 

A110a Objekty civilní a požární ochrany  ano ano xxx xxx 

A112a 

Stavby důležité pro bezpečnost státu a 

vymezená území pro zajištění bezpečnosti 

státu 

ano xxx xxx xxx 

A113a Ochranné pásmo hřbitova, krematoria  xxx ano Z204 - Rozšíření pohřebiště xxx 

A114 Jiná ochranná pásma  xxx ano xxx xxx 

A116a Plán společných zařízení xxx ano Z170 - Pozemkové úpravy xxx 

A118 Jiné záměry xxx xxx 

Z175 - Důležité záměry pro obec Těrlicko 

xxx Z167 - Lesopark, Z168 - Nová budova základní devítileté 

školy a mateřské školy 

A118a Vymezení správních územních celků ano ano ano ano 

A119 Další dostupné informace ano ano xxx xxx 

A119 

URBAN 
Další dostupné informace - URBAN xxx ano Z64 - Asanační stavby v realizaci xxx 
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PŘÍLOHA III - Seznam použitých zkratek      

 

AK  -  armaturní komora 

AOPK  -  Agentura ochrany přírody a krajiny 

a.s.  -  akciová společnost  

ATS  -  automatická tlaková stanice  

BP  -  bezpečnostní pásmo  

BPEJ  -  bonitovaná půdně ekologická jednotka 

BTS  -  base transceiver station - základová převodní stanice 

CZT  -  identifikační kód zařízení 

ČBÚ  -  Český báňský úřad 

ČD  -  České dráhy 

ČGS  -  Česká geologická služba 

ČHMÚ  -  Český hydrometeorologický ústav  

ČOV   -  čistírna odpadních vod 

č.p.  -  číslo popisné 

ČR  -  Česká republika 

ČSN  -  česká státní norma 

ČSÚ  -  Český statistický úřad  

ČU  -  černé uhlí 

DN  -  dimenze 

DP  -  dobývací prostor 

DSP  - dodatečné stavební povolení 

DSPHM -  distribuční sklad pohonných hmot 

DTS  -  distribuční transformační stanice 

EIA  -  Environmental Impact Assessment – Vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí 

ESRI  -  geografický informační systém 

EVL  -  evropsky významná lokalita 

GIS  -  geoinformační systém 

HDD  -  hlavní důlní dílo 

HDPE  -  vysokohustotní polyethylen 

HOST  -  hostitelská digitální ústředna 

HZ  -  hasičská zbrojnice 

HZS  -  hasičská stanice 

 

CHKO  -  chráněná krajinná oblast  

CHLÚ  -  chráněná ložisková území 

CHOPAV -  chráněná oblast přirozené akumulace vod  

IDVU  -  identifikace vodního toku 

ISVS   -  vodohospodářský informační portál 

IUCN  -  mezinárodní svaz ochrany přírody 

KČT  -  Klub českých turistů 

KGJ  -  kogenerační jednotka 

KIC  -  krajské integrované centrum nakládání s odpady 

KM  -  katastrální mapa 

KPV  -  koncové prvky varování 

k.ú.  -  katastrální území 

KÚ   -  Krajský úřad 

LBC  -  lokální biocentrum 

LBK  -  lokální biokoridor 

LPIS  -  veřejný registr půdy 

MK            -  místní komunikace 

MMH  -  Magistrát města Havířova 

MMR  -  Ministerstvo pro místní rozvoj 

MSK  -  Moravskoslezský kraj 

MÚK  -  městské účelové komunikace 

MZe  -  Ministerstvo zemědělství 

MŽP  -  Ministerstvo životního prostředí 

NATURA 2000 -  soustava chráněných území evropského významu 

NN          - nízké napětí 

NPÚ  -  Národní památková ústav  

NTL  -  nízkotlaký  

OB  -  rozvojová oblast 

OBÚ  -  Obvodní báňský úřad 

OKS  -  odbor komunálních služeb 

OOV  -  ostravský oblastní vodovod 

OP  -  ochranné pásmo 

ORP  -  obec s rozšířenou působností 
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OS  -  rozvojová osa 

OVLHZ -  odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství 

OZV  -  obecně závazná vyhláška 

OŽPaZ  -  odbor životního prostředí a zemědělství 

parc.č.  -  parcelní číslo 

PD  - projektová dokumentace 

PHO  -  pásmo hygienické ochrany 

PP  -  přírodní památka 

PÚR  -  politika územního rozvoje 

PZP  -  podzemní zásobník plynu 

RBC  -  regionální biocentrum  

RBK  -  regionální biokoridor  

RD  -  rodinný dům  

RR  -  radioreléový spoj 

RSU  -  remote subscriber unit - vzdálený účastnický blok 

RURÚ  -  rozbor udržitelného rozvoje území 

SAS  -  státní archeologický seznam 

SCZT  -  systém centrálního zásobování teplem 

SEKM  -  systém evidence kontaminovaných míst 

SLDB  -  sčítání lidí, domů, bytů 

SmVaK -  Severomoravské vodovody a kanalizace 

SO  -  správní obvod 

SOB  -  specifická oblast 

SOÚ  -  stálý odolný úkryt 

s.p.  -  státní podnik 

SSSÚ  -  stavební a silniční správní úřad 

STG  -  skupina typů geobiocénu 

STL  -  středotlaký  

SÚ  - stavební úřad  

SŽDC  -  Správa železniční a dopravní cesty 

TEN-T  - program na rozvoj transevropské dopravní sítě 

TKO  -  tuhé komunální odpady 

ÚAN  -  území s archeologickými nálezy 

ÚAP  -  územně analytické podklady 

ÚHUL  -  ústav hospodářské úpravy lesů 

UNESCO -  organizace OSN pro výchovu, vědu a vzdělávání 

ÚP       -  územní plán 

ÚPD  -  územně plánovací dokumentace 

ÚR  -  územní rozhodnutí 

ÚS  -  územní studie krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

ÚSES  -  územní systém ekologické stability 

ÚSOP  -  ústřední seznam ochrany přírody 

VD  -  vodní dílo 

VDJ  -  vodojem  

VKP  -  významný krajinný prvek  

VN  -  vysoké napětí 

VPO  -  veřejně prospěšné opatření 

VTL   -  vysokotlaký 

VVN  -  velmi vysoké napětí 

VVTL  -  velmi vysokotlaký 

ZABAGED
®
  -  digitální geografický model území ČR 

ZPF  -  zemědělský půdní fond 

ZÚJ  -  základní územní jednotka 

ZÚR  -  zásady územního rozvoje 

ZVN  -  zvláště vysoké napětí 

ŽP  -  životní prostředí 

ZŠ  -  základní škola  

ŽST  -  železniční stanice 



Územně analytické podklady 
5. Úplná aktualizace 2020 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PŘÍLOHA D.1 – 
Katalog kulturních a civilizačních 

hodnot území ORP Havířov 
 

 

 

 

 

 



2 
 

Tuto část aktualizace územně analytických podkladů zpracoval pořizovatel územně analytických 
podkladů obce s rozšířenou působností Havířov – Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje, 
IČ: CZ00297488, Svornosti 86/2, Havířov - Město, 73601, tel. +420 596 803 111, e-mail: 
posta@havirov-city.cz, http://www.havirov-city.cz/, identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn. 

 

 

Autorský kolektiv – Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje: 

• Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje 

• Ing. Jana Bulavová, referent odboru územního rozvoje 
• Mgr. Šimon Gřunděl, referent odboru územního rozvoje 

 
 

GIS - zpracování databáze dat podle přílohy č. 1A  vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
• Ing. Jana Bulavová, referent odboru územního rozvoje 

• Mgr. Šimon Gřunděl, referent odboru územního rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog kulturních a civilizačních hodnot území ORP Havířov byl jako podklad pro 4. aktualizaci 
územně analytických podkladů ORP Havířov (ÚAP) zpracován v květnu 2015 a následně na základě 
nově poskytnutých podkladů aktualizován průběžně do září 2020.  



3 
 

Obsah 

ALBRECHTICE ........................................................................................................................................... 7 

A. Historie obce ....................................................................................................................................... 7 

B. Kulturní hodnoty ................................................................................................................................. 8 

a. Významné oblasti ........................................................................................................................ 8 

b. Významné stavby ......................................................................................................................... 8 

c. Umělecká díla .............................................................................................................................. 9 

d. Pamětní desky ........................................................................................................................... 10 

C. Náboženské hodnoty ......................................................................................................................... 12 

a. Kostely a kaple ........................................................................................................................... 12 

b. Umělecká díla s náboženskou tématikou .................................................................................. 14 

D. Další hodnoty území .......................................................................................................................... 16 

a. Ostatní hodnoty ......................................................................................................................... 16 

b. Významné pravidelné kulturní akce .......................................................................................... 16 

c. Významné osobnosti ................................................................................................................. 17 

d. Významné organizace a spolky .................................................................................................. 17 

e. Významná vyhlídková místa ...................................................................................................... 18 

Pohled na centrální část Albrechtic z lokality Pardubice ................................................................... 18 

HAVÍŘOV ................................................................................................................................................ 19 

A Historie obce ...................................................................................................................................... 19 

B. Kulturní hodnoty ............................................................................................................................... 20 

a. Významné oblasti ...................................................................................................................... 20 

b. Významné stavby ....................................................................................................................... 22 

c. Umělecká díla ............................................................................................................................ 34 

d. Pamětní desky ........................................................................................................................... 64 

e. Pietní místo ................................................................................................................................ 66 

C. Náboženské hodnoty ......................................................................................................................... 78 

c. Kostely a kaple ........................................................................................................................... 78 

d. Umělecká díla s náboženskou tématikou .................................................................................. 81 

D. Další hodnoty území .......................................................................................................................... 87 

a. Ostatní hodnoty ......................................................................................................................... 87 

b. Městské parky ........................................................................................................................... 91 

c. Významné pravidelné kulturní akce ........................................................................................ 109 

d. Významné osobnosti ............................................................................................................... 109 



4 
 

e. Významné organizace a spolky ................................................................................................ 110 

e. Významná vyhlídková místa .................................................................................................... 111 

HORNÍ BLUDOVICE .............................................................................................................................. 112 

A. Historie obce ................................................................................................................................... 112 

B. Kulturní hodnoty ............................................................................................................................. 113 

a. Významné oblasti .................................................................................................................... 113 

b. Významné stavby ..................................................................................................................... 113 

c. Umělecká díla .......................................................................................................................... 114 

d. Pietní místa .............................................................................................................................. 115 

C. Náboženské hodnoty ....................................................................................................................... 115 

a. Kostely a kaple ......................................................................................................................... 115 

b. Umělecká díla s náboženskou tématikou ................................................................................ 116 

D. Další hodnoty území ........................................................................................................................ 119 

a. Významné pravidelné kulturní akce ........................................................................................ 119 

b. Významné osobnosti ............................................................................................................... 119 

c. Významné organizace a spolky ................................................................................................ 120 

d. Panorama ................................................................................................................................ 121 

HORNÍ SUCHÁ ...................................................................................................................................... 122 

A. Historie obce ................................................................................................................................... 122 

B. Kulturní hodnoty ............................................................................................................................. 123 

e. Významné oblasti .................................................................................................................... 123 

f. Významné stavby ..................................................................................................................... 124 

g. Umělecká díla .......................................................................................................................... 126 

h. Pamětní desky ......................................................................................................................... 129 

i. Pietní místa .............................................................................................................................. 130 

C. Náboženské hodnoty ....................................................................................................................... 135 

c. Kostely a kaple ......................................................................................................................... 135 

d. Umělecká díla s náboženskou tématikou ................................................................................ 136 

D. Další hodnoty území ........................................................................................................................ 137 

a. Městské parky ......................................................................................................................... 137 

b. Významné pravidelné kulturní akce obce ............................................................................... 138 

c. Významné osobnosti obce ...................................................................................................... 138 

d. Významné organizace a spolky ................................................................................................ 138 

e. Významná vyhlídková místa .................................................................................................... 139 



5 
 

TĚRLICKO ............................................................................................................................................. 140 

A. Historie obce ................................................................................................................................... 140 

B. Kulturní hodnoty ............................................................................................................................. 141 

a. Významné oblasti .................................................................................................................... 141 

b. Významné stavby ..................................................................................................................... 141 

c. Umělecká díla .......................................................................................................................... 142 

d. Památníky a pamětní desky..................................................................................................... 154 

e. Pietní místa .............................................................................................................................. 156 

C. Náboženské hodnoty ....................................................................................................................... 160 

a. Kostely a kaple ......................................................................................................................... 160 

b. Umělecká díla s náboženskou tématikou ................................................................................ 161 

D. Další hodnoty území ........................................................................................................................ 165 

a. Významné pravidelné kulturní akce ........................................................................................ 165 

b. Významné osobnosti obce ...................................................................................................... 165 

c. Významné organizace a spolky ................................................................................................ 165 

d. Významná vyhlídková místa .................................................................................................... 166 

 

 
 
 
 

  



6 
 

ÚVODNÍ ČÁST 
 

Historie měst a obcí se promítá do naší současnosti a proto musí být respektovány 
a v území musí být jednoznačně stanoveny cíle pro její integraci v rámci harmonického 
rozvoje urbanistických struktur. Ochrana a rozvoj území je jedním z hlavních úkolů územního 
plánování a zcela nezbytnou podmínkou pro udržitelný rozvoj území (ust. § 18 odst. 
4 stavebního zákona). 

Udržování a rozvíjení hodnot je jednou ze základních podmínek udržitelného fungování 
území. Jednotlivé hodnoty nelze objektivně porovnávat a není možné ani jednoznačně 
stanovit jejich žebříček, jelikož kromě prostorového  a časového vnímání, které je závislé na 
úhlu pohledu, lokalitě, širším kontextu a kulturním prostředí,  je posouzení závislé ještě 
na znalostech, zkušenostech a emocionálním zaměření pozorovatele. Při mapování hodnot je 
proto nezbytné hledat vyvážený vztah mezi zájmy individuálními a společenskými a přitom je 
nutné odlišit krátkodobé efekty a módní impulsy od hodnot v dlouhodobém časovém 
horizontu. Aby bylo možné hodnoty území chránit a rozvíjet, musí se nejprve identifikovat, 
tzn. určit, v čem daná hodnota spočívá, které její charakteristiky je třeba chránit a k jakému 
území je vztažena. 

Katalog kulturních a civilizačních hodnot území ORP Havířov jako podklad pro 
4. aktualizaci územně analytických podkladů ORP Havířov (ÚAP) byl zpracován v květnu 
2015 a následně na základě nově zjištěných podkladů aktualizován průběžně do září 2020. 
Pořizovatel ÚAP Havířov provedl kompletní přehodnocení a aktualizaci všech kulturních 
a civilizačních hodnot, které jsou podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území. 
Vycházel přitom z aktualizovaného metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj 
„Metodika sledovaných jevů pro územně analytické podklady“, který byl zveřejněn v prosinci 
2019. 

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

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

 

 

 

 

 

 



7 
 

ALBRECHTICE 
 

 

A. Historie obce 

 

Archeologickými nálezy zde byla doložena mladší doba kamenná (pazourkovou 
industrií) a keramické nálezy svědčí o nepřetržitém osídlení od 9. století. Nejstarší písemná 
zpráva se však dochovala až z r. 1447, v níž se dovídáme, že v té době byla obec již 
zemanskou vsí s farním kostelem. Název obce je možno vztahovat k příjmení Albrechta, 
podkomořího Těšínského knížectví. Od r. 1461 se Albrechtice připomínají u města Těšína a 
od r. 1693 se staly součástí Karvinského panství. Do r. 1952 příslušely soudnímu okresu 
Fryštáku, pak do r. 1960 okresu Český Těšín a posléze okresu Karviná. 

Původní typ rozptýleného osídlení (tzv. rozptýlená zástavba slezského typu) byl narušen 
výstavbou tzv. dvouletkového sídliště z 50. let a v 80. letech panelovým sídlištěm s 
výškovými domy. Tato zástavba je soustředěna v centrální části obce, která leží přibližně 
v územním těžišti obce. V roce 1993 byla zřízena nová pošta, zdravotní středisko (1988), 
hasičská zbrojnice (1975), mateřská škola (1983), nákupní středisko (1984), základní škola 
(1986), adaptovaný Dům PZKO (1994). 
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B. Kulturní hodnoty 

a. Významné oblasti 
 
 

 
Sídliště z 50.let - tzv. Dvouletky 

17 bytových domů na ul. Středové, Hlavní 
a Hornické 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalita Zámostí 

Číslo státního archeolog. seznamu: 15-44-13/1 
ul. Zámostí, Těšínská, Kostelecká 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Území s archeologickými nálezy typu I – území 
s pozitivně prokázanými a dále bezpečně 
předpokládaným výskytem archeologických nálezů 
z období 12. a 13. století. 
Nálezy svědčí o osídlení tohoto území již v mladší 
době kamenné. Náhodný nález úlomků keramiky 
z doby hradištní byl podnětem k záchrannému 
archeologickému průzkumu obce v 70. a začátku 
80. let 20. století. Výsledky průzkumu svědčí 
jednoznačně o tom, že Albrechtice lze označit jako 
pozdně středověkou hradištní osadu. 

 

b. Významné stavby 
 

 
 
 

 
Budova Základní školy a mateřské školy 
s polským vyučovacím jazykem 

Parc.č. 140, ul. Školní 11 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Původní zděná budova katolické školy z roku 1828, 
generální oprava objektu proběhla v letech 1991-
1992. 
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Společenský dům – Dělnický dům 
s pamětní deskou 

Číslo rejstříku: 45607/8-2916 
Parc.č. 457/1, ul. Hlavní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 
Kulturní hodnoty s legislativní ochranou 

Dělnický dům čp. 166 je stavba z roku 1908. 
V budově se nachází restaurace a společenský sál 
s parketem a podiem, využívaný pro kulturní akce 
obce. Nástěnné malby v sále Dělnického domu 
pocházejí z roku 1947. Na přední stěnu byla v roce 
1971 umístěna pamětní deska bojovníka za práva 
dělníků Karola Sliwki. Aktuálně probíhá 
rekonstrukce. 

 

 

 

 

Dřevěnice 

Parc.č. 1548, ul. Životická 292 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Roubená stavba rodinného domu - stavba typická 
pro místní lidovou architekturu. 
 

 

 

c. Umělecká díla 
 

 

  

Socha před základní školou 

Parc.č. 1114/10, ul. Školní 20 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Plechová socha znázorňující dvě mušle. 
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d. Pamětní desky 
 

 

Pamětní deska Karolu Śliwkovi 

Parc.č. 457/1, ul. Hlavní 166 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Na Dělnickém domě čp. 166 na přední stěně byla 
dne 30.5.1971 umístěna pamětní deska bojovníka 
za práva dělníků Karola Sliwki – poslance 
Národního shromáždění za KSČ v letech 1925 – 
1938, který zahynul v koncentračním táboře 
v Mauthausenu v roce 1943. Autorem desky je 
František Świdra. 
 

 

 

 

Pamětní desky k oslavě 130. a 150. výročí 
založení polské školy  

Parc.č. 140, ul. Školní 11 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Na budově Základní školy a mateřské školy 
s polským vyučovacím jazykem je umístěna pamětní 
deska, která byla odhalena 12.10.1958, s nápisem: 
„Nauka to potega, w tym moc, kto wiecej umie. 
Wychowankowie szkoly.“ V roce 1978 zde byla 
umístěna pamětní deska ke 150.výročí této školy. 
  

 

 

 

Pamětní desky k uctění památky učitele 
Jana Farnika 

Parc.č. 140, ul. Školní 11 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Na budově Základní školy a mateřské školy 
s polským vyučovacím jazykem je umístěna pamětní 
deska, která byla odhalena 2.4.1967, k uctění 
památky učitele Jana Farnika, který zemřel v roce 
1942 v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen. 
Žulová deska je dílem Adolfa Kubiczka. 
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Pomník obětem 2. světové války 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30302 
Parc.č. 1116, ul. Školní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Pomník odhalen v roce 1950, autorem je 
akademický sochař František Świdra. Na pomníku je 
umístěno několik tabulí: 
- na věčnou památku obětem fašistického 
hitlerovského teroru – 17-ti albrechtických občanů 
- obětem 1.světové války (1914-1918) 
- na památku 2 polských vojáků, kteří padli v období 
česko-polského konfliktu v roce 1919 
- na památku tří vojáků Rudé armády, kteří padli při 
osvobozování Pacalůvky 
- na památku neznámého muže oběšeného nacisty 
dne 1.5.1945 

 
 

 
 

Pomník židovským obětem 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30303 
Parc.č. 1116, ul. Školní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Pomníček na památku umučených 4 osob, 
pocházejících z židovské rodiny Sternlichtů, 
umučených v koncentračních táborech v Osvětimi 
a Bergen-Belsenu. 
 

 

 

 

Památník obětem 2. světové války 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30603 
Parc.č. 84/1, ul. Obecní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 
 
Památník osvobození obce Rudou armádou byl 
postaven v roce 1976 na místě parkových úprav 
u Obecního úřadu. Pamětní deska byla v roce 1997 
ukradena, a proto byla v roce 1998 nahrazena 
mramorovou deskou. 
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Pamatník věnovaný těm, kdo padli v boji 
za mír 

Parc.č. 1116, ul. Školní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Památník s nápisem „Na věčnou památku naším 
synům a dcerám, kteří padli v boji za mír.“ 
Na památníku je jméno vojáka, jež zahynul 
v Afganistánu. 

 

 

 

C. Náboženské hodnoty 

a. Kostely a kaple 
 

 
Filiální kostel sv. Petra a Pavla 

Číslo rejstříku: 13922/8-778 
Parc.č. 1115, ul. Školní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Roubená stavba postavena tesařem Janem 
Glombkem v barokním slohu v roce 1766. 
Jednolodní filiální kostel se čtyřbokou vstupní věží, 
ukončenou cibulovou barokní plechovou bání, je 
postaven z mohutných dubových klád pobitými 
jedlovými fošnami a se šindelovou střechou. V roce 
2018 kostel prošel rekonstrukcí. 

 
 

 

 

Zděný kostel sv. Petra a Pavla 

Parc.č. 1, ul. Obecní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Zděná stavba postavena v letech 1935-1938. 
Římskokatolický kostel je jednolodní, věž je vysoká 
60m. Hlavní oltář je sestaven ze čtyřmetrového kříže 
a dvou reliéfů – Poslední večeře a Pozdvihování. 
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Kostel Slezské církve evangelické 

Parc.č. 715, ul. Třanovského 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Stavba byla realizována v letech 1946 – 1948, 
později byla rozšířena o přístavbu fary a další 
sborové místnosti. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kaple na evangelickém hřbitově 

Parc.č. 714, ul. Třanovského 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Kaple byla postavena v roce 1910, následně 
opravena v roce 1981. 
 

 

 

 

 

 

 

Kaplička sv. Jana na Důlském 

Parc.č. 2051, ul. Osvobození 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Kapličku nechal postavit zedník Jan Zahraj v roce 
1880 nebo 1881 na počest hraběte Jana Larische. 
Interiér je vyzdoben svatými obrázky. 
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Kaple na Pacalůvce 

Číslo rejstříku: 12773/8-3862 
Parc.č. 1612, ul. Životická, 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Zděná kaplička z roku 1844 s Pánem Ježíšem 
v žaláři byla postavena roku 1844 rolníkem 
Františkem Šeligou (na místě nálezu pokladu). 
 

 

 

 

 

b. Umělecká díla s náboženskou tématikou 
 

 
Boží muka na rozcestí 

Číslo rejstříku: 20304/8-779 
Parc.č. 2408/1, křížení ulic Těšínská – Hlavní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Boží muka z 19. století, před rokem 1840 je dal 
postavit dědeček albrechtického kováře Antonína 
Pawlity. Mezi vzrostlými lípami u kruhového 
objezdu. 

 

 

 

 

 

Kamenný kříž u hlavní cesty 

Parc.č. 2015/1, ul. Stonavská 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 
 
Jan Zahraj, který v roce 1890 zakoupil statek č.p. 1 
a nechal u něj v roce 1897 postavit dřevěný kříž, 
který byl v roce 1922 nahrazen křížem kamenným. 
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Kamenný kříž na křižovatce u kostela 

Parc.č. 3/1, ul. Obecní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Kamenný kříž postavený v roce 1894 na památku 
umučení Ježíše Krista. 

  

 

 

 
 
 

 
 

Velký kamenný kříž před 
římskokatolickým kostelem 

Parc.č. 3/1, ul. Obecní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Kamenný kříž byl původně umístěn u kostela 
sv. Jindřicha v Karviné – Dolech, který byl 
zlikvidován z důvodu důlní činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Kamenná socha Panny Marie Lourdské 
před římskokatolickým kostelem 

Parc.č. 3/1, ul. Obecní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Kamenná socha byla původně umístěna u kostela 
sv. Jindřicha v Karviné – Dolech, který byl 
zlikvidován z důvodu důlní činnosti. 
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Odpočinkové místo s náboženskou 
tématikou 

Parc.č. 1383, v blízkosti ul. K Rozvodně 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 
 
Odpočinkové místo vybudované v roce 2013 
východně od rozvodny u komunikace vedoucí podél 
lesa. 

 

 

 

D. Další hodnoty území 
 

a. Ostatní hodnoty 
 

 
 
 
Bludný balvan před Obecním úřadem 

Parc.č. 85/1, ul. Obecní 
K.ú. Albrechtice u Českého Těšína 

Valoun pegmatitické žuly, který byl, jako součást 
ledovcové morény, ledovcem zavlečen ze 
Skandinávie až na naše území. Nalezen byl 
v lokalitě Rakovec v 50.letech 19. století. 

 

 

 

 

 

b. Významné pravidelné kulturní akce 
• Obecní ples – pořádaný v sále Dělnického domu (leden) 
• Albrechtická pouť – pořádaná u příležitosti svatých apoštolů Petra a Pavla v lokalitě Zámostí 

(červen) 
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c. Významné osobnosti 
• Franciszek Michejda (1848 Albrechtice – 1921 Návsí) - evangelický duchovní a polský 

národní buditel na Těšínsku 
• Jan Michejda (1853 Albrechtice – 1927 Skoczów) - rakouský advokát a politik polské 

národnosti ze Slezska 
• Tadeusz  Michejda (1885 Albrechtice – 1955 Iwonicz-Zdrój) – polský architekt, projektoval 

stavby zejména na území Horního Slezska 
• Rudolf  Bubik (1941 Karviná – 2016 Albrechtice) – křesťanský kazatel a biskup Apoštolské 

církve 
 

d. Významné organizace a spolky 
• Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Albrechtice u Českého Těšína – založen 

11.2.1934  
• FK Baník Albrechtice – založen v roce 1961, využívají stadion FK Baník 
• Sbor dobrovolných hasičů – založen 14.2.1937 (v současnosti 52 členů) 
• Myslivecké sdružení Albrechtice-Sosny – honitba v ploše 850 ha (v současnosti 20 členů) 
• Polský kulturně-osvětový svaz (PZKO) – založeno v roce 1947, nejaktivnější spolek v obci 
• Český svaz zahrádkářů – založen v roce 1963 (v současnosti 2 svazy zahrádkářů – Nový 

Svět a Paseky) 
• Rodina a škola – založeno v roce 1945 jako SRPŠ, která se v roce 1989 transformovala. 

Organizace sdružuje rodiče, jejichž děti navštěvují ZŠ Albrechtice 
• Macierz Szkolna - organizace sdružuje rodiče, jejichž děti navštěvují ZŠ a MŠ s polským 

jazykem vyučovacím Albrechtice 
• TJ Albrechtice u Českého Těšína, z.s. – byla založena v roce 1982 pod názvem TJ Důl 

9.květen, v roce 1992 se osamostatnili 
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e. Významná vyhlídková místa 

Pohled na centrální část Albrechtic z lokality Pardubice 
 

Pohled na centrální část Albrechtic z lokality Bělehrad 

 

 

 

 

 

 

Pohled na centrální část Albrechtic z lokality Bělehrad 
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HAVÍŘOV 
 

 

A Historie obce 
 

Historické prameny o území dnešního Havířova se zmiňují už v roce 1305 o Šenovu 
(Šonov, SchĂśnhof, Szonów) a Horní a Dolní Suché, první spolehlivý doklad o existenci 
Bludovic pochází z roku 1335. V roce 1438 se poprvé připomíná Šumbark, který však byl 
zřejmě založen také ve 14. století. V polovině 16. století se o Šumbarku píše jako o městě, 
není však doloženo, že by Šumbark skutečně mohl užívat městských práv. 

Poválečná obnova těžby uhlí v revíru závisela v prvé řadě na získání a stabilizaci 
značného počtu pracovníků a rozhodujícím faktorem pro získání nových pracovníků byla 
možnost získat byt. Počátky města Havířova souvisí s výstavbou hornických sídlišť (r. 1947) 
na katastrech obcí Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část Šenova. 
Administrativně se Havířov stal městem na základě příslušného usnesení vlády ČSR z roku 
1955 a dne 4.12.1955 mu byla udělena městská práva. Jméno města vzešlo z veřejné soutěže. 

Jádro města Havířova je spjato s etapou budování dělnického Československa v 
50. letech. Tato architektura je ve světě známá jako tradicionalismus, v Německu jako 
poválečná moderna a v Česku se jí také říká socialistický realismus neboli Sorela. Všechny 
tyto pojmy zahrnují komplexně pojatou zástavbu podle nejobecnějších antických pravidel 
kompozice s důrazem na symetrii. Pravidelná kompozice městského půdorysu vychází také 
z renesančních teorií „ideálních" měst. 
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B. Kulturní hodnoty 

a. Významné oblasti 
 
Obytný soubor SORELA 

centrální část města 
K.ú. Havířov-město 

Území zahrnuje soubor obytných budov ohraničený 
na jedné straně lesoparkem Stromovka, na straně 
druhé vede až po meandry Lučiny. 
Na severozápadním konci je do chráněného území 
zahrnut zámek a kostel sv. Anny, na jihovýchodním 
konci památková zóna končí kinem Centrum, K.ú. 
Havířov-město. 

Centrální část města byla postavena v 50. letech 20. 
století ve stylu socialistického realismu. Architekti 
se obrátili pro inspiraci do české renesance, o čemž 
vypovídají četné římsy, štíty a sgrafity, sochařská 
výzdoba, dekorativní balkony a zábradlí, jimiž jsou 
domy vyzdobeny. Důraz je kladen především 
na symetrii a dekorativnost. Oblast Sorely je velice 
cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením, 
které je mnohem lidštější než pozdější panelová 
výstavba. 

V r. 1992 bylo vyhlášeno ochranným pásmem 
tohoto obytného souboru a nazváno podle tohoto 
stylu Sorela. „Rozhodnutí pro určení ochranného 
pásma obytného souboru z období padesátých let 
včetně kostela, zámku a náhrobku hraběte Friedricha 
von Arco v Havířově“ bylo vydáno Okresním 
úřadem v Karviné, referátem kultury dne 3.9.1992 
pod značkou: kult. 829/92. 

Pozn.: Pojem SORELA vznikl složením počátečních 
slabik slov socialistický realismus a první slabiky 
příjmení architekta Zdeňka Lakomého. 
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Kompoziční principy zástavby města 

centrální část města 
K.ú. Bludovice, Havířov-město 

Osová kompozice Hlavní třídy v prodloužení 
Národní třídy a ulice Těšínské, navazující osou 
Dlouhé třídy, včetně řešení náměstí Republiky 
a okolní zástavby - ochrana pohledových souvislostí, 
průhledů, výškové kompozice, ploch zeleně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kolonie finských domků Nový Svět 

ul. Nový Svět 
K.ú. Prostřední Suchá 

Zástavba byla původně budovaná pro potřeby 
horníků jako kolonie finských domků. Prvních 13 
jednopatrových domů bylo postaveno v letech 1920-
1923. Jedná se o ucelený blok 41 budov 
(tzv.dvojdomků) s jednotnou architektonickou 
kompozicí a urbanistickým uspořádáním. 
V současné době některé objekty nejsou v dobrém 
stavebně-technickém stavu, část budov je po 
rekonstrukci, která mnohdy zcela nekoresponduje 
s původní typickou zástavbou. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hornické sídliště v Prostřední Suché  

Území s bytovými domy v oblasti okolo ul. 
Kapitána Jasioka a ul. Hornická 
K.ú. Prostřední Suchá 

Sídliště 24 bytových domů původně budováno pro 
potřeby horníků. 
 
 
 
 

 



22 
 

 

Zástavba na nám. T.G.Masaryka 

Zástavba na nám. T.G. Masaryka 
K.ú. Šumbark 

Centrální část Šumbarku byla postavena v 50. letech 
20. století. Styl typické zástavby tehdejší doby se 
zachoval v ucelené kompozici a byl vhodně doplněn 
úpravou veřejného prostranství. 

 

 

 

 
 
 

Sídliště na Šumbarku – tzv. Dvouletky 

rozsáhlé sídliště v oblasti okolo nám. 
T.G.Masaryka 
K.ú. Šumbark 

Sídliště 65 bytových domů původně budováno pro 
potřeby horníků, výstavba byla zahájena v 50. letech 
20. století. Samostatná obec Šumbark se připojila 
k Havířovu v roce 1960. 

 
 

 

 

b. Významné stavby 
 

Kotulova dřevěnice 

Číslo rejstříku: 26901/8-2219 
Parc.č. 3007, ul. Hálkova 1445/4 
K.ú. Bludovice 

Objekt Kotulovy dřevěnky patří k nejstarším 
roubeným lidovým stavbám na celém Těšínsku. 
Původní dřevěnice byla postavena v roce 1781 v tzv. 
karpatském stylu (dřevěné stavení z hrubě tesaných 
trámů s doškovou střechou) rodinou Folwareczných 
a posledními známými obyvateli byli Kotulovi (až 
do roku 1975), po nichž dostala dřevěnka taky svoje 
současné jméno. Od roku 1979 je zde umístěna 
expozice lidového bydlení z přelomu 19. a 20. století 
a od roku 1999 je zpřístupněna rovněž hospodářská 
budova. 
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Zámek – zámeček s portálem 

Číslo rejstříku: 11474/8-3946 
Parc.č. 2499/1, ul. Michníkova 110/2 
K.ú. Bludovice 

Příklad drobné šlechtické stavby z 18. století. 
Později byl utilitárně přestavován a upravován pro 
potřeby obce. Zámek je tvořen obdélníkovou 
patrovou budovou s mansardovou střechou 
a menšími provozními budovami v okolí. Nad 
portálem zámku je vytesán letopočet 1817.  

V dnešní době je nabízen k prodeji. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Zámek Bludovice 

Parc.č. 1142/2, ul. U Statku 301 
K.ú. Bludovice 

Původní gotická tvrz poprvé zmiňována roku 1452 
jako sídlo Mikuláše z Bludovic. Na přelomu 16. a 
17. století Marklovskými z Žebráče přestavěna na 
renesanční zámek. V 18. století přestavěn v duchu 
baroka. V roce 1908 zakoupen Rakouskou báňskou 
a hutní společností, v roce 1945 zestátněna. Nyní má 
opět soukromého majitele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelická fara 

Parc.č. 1281, ul. Selská 428/12 
K.ú. Bludovice 

Stavba je umístěna v bezprostřední blízkosti 
evangelického kostela. Dle informací pana faráře 
byla I.etapa stavby fary realizována okolo roku 1790 
v době výstavby kostela. Dokumenty o výstavbě se 
nedochovaly. V současné době je celá původní 
stavba přestavěna. 
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Bývalá evangelická škola 

Parc.č. 1286, ul. Selská 427/10 
K.ú. Bludovice 

Stavba je umístěna v bezprostřední blízkosti 
evangelického kostela. Dle informací pana faráře 
byla I.etapa stavby fary realizována po dokončení 
kostela okolo roku 1800. Stavba byla umístěna tak, 
aby hlavní vstup do kostela nesměřoval přímo na 
cestu. Dokumenty o výstavbě se nedochovaly. 
V současné době je celá původní stavba přestavěna. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Bývalá lidová škola 

Parc.č. 1132, ul. Kostela 303/2 
K.ú. Bludovice 

Stavba je umístěna naproti farního kostela sv. 
Markéty. Stavba byla postavena okolo roku 1730. 
V současné době je celá původní stavba přestavěna 
na bytový dům. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budova fary 

Parc.č. 1135, ul. Farská 302/2 
K.ú. Bludovice 

Stavba je umístěna v blízkosti farního kostela sv. 
Markéty. Stavba byla postavena koncem 18. století. 
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Budova Základní školy na ul. Frýdecká 

Parc.č. 1351/1, ul. Frýdecká 452/37 
K.ú. Bludovice 

Stavba z roku 1926 navrhnul Prof.Ing.arch.Dr. 
techn. Milan Babuška z Prahy. 

 
 
 
¨ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kulturní dům Leoše Janáčka 

Parc.č. 203/48, Dlouhá třída 1593/46 
K.ú. Bludovice 

Stavba z roku 1987, nad vstupem je umístěna 
rozsáhlá mozaika – autor Václavík. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Víceúčelová sportovní hala 

Parc.č. 2996/1, ul. Těšínská 1296/2a 
K.ú. Bludovice 

Do užívání předán v roce 1968. 
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Budova bývalé obecné školy 

Parc.č.1981/1, ul. U Školy 145/17 
K.ú. Dolní Suchá 

Objekt bývalé obecní školy (první dochovalá zmínka 
okolo roku 1920), v současné době je objekt 
využíván jako mateřská škola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uhelný důl hlubinný Franz Josef – dílny č.2 

Parc.č. 1/17, ul. Závodní 
K.ú. Dolní Suchá 

Jedna z dochovaných staveb původního areálu. 
Vznik r. 1909. Stavba je realizována na podélném 
půdoryse, krytá sedlovou střechou. Bohatě 
dekorativně řešená fasáda využívá spojení červeného 
a bílého zdiva. 
 
Nemovitá kulturní památka zrušena Ministerstvem 
kultury ČR v roce 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objekty v obytném souboru SORELA 

centrální část města 
K.ú. Havířov-město 

Území zahrnuje soubor obytných budov ohraničený 
na jedné straně lesoparkem Stromovka, na straně 
druhé vede až po meandry Lučiny. Na 
severozápadním konci je do chráněného území 
zahrnut zámek a kostel sv. Anny, na jihovýchodním 
konci památková zóna končí kinem Centrum, k.ú. 
Havířov-město. 
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Centrální část města byla postavena v 50. letech 20. 
století ve stylu socialistického realismu, kde byl 
kladen důraz na symetrii a dekorativnost. 

 

Tato architektura je zdobena především sgrafitovou 
a sochařskou výzdobou s doplňkovými prvky - četné 
římsy, štíty, sochařská výzdoba, dekorativní balkony 
a zábradlí, jimiž jsou domy vyzdobeny. 

 

Pravidelná kompozice městského půdorysu vychází 
z renesanční teorie „ideálních“ měst. Tato 
architektura je plná lidského měřítka a historických 
vazeb. Významná je také původní barevnost staveb, 
která je volena v klasickém schématu barevnosti 
lidové architektury – světle pískové a okrové 
v kombinaci s červenou terakotou a režnou 
šedobílou. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Radnice Magistrátu města Havířova 

Parc.č. 122, ul. Svornosti 86/2 
K.ú. Havířov-město 

Výstavba původního učiliště Pavky Korčagina byla 
zahájena v roce 1950. 
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Kulturní dům Radost 

Číslo rejstříku: 100335 
Parc.č. 256, ul. Alšova 234/11 
K.ú. Havířov-město 

V historii Havířova hrála Radost významnou roli, 
když zde byly 18. prosince 1955 ještě před 
dokončením stavby předány základní listiny města a 
městské insignie. 
Po rekonstrukci se zde nachází galerie, kavárna 
s tanečním parketem a víceúčelový sál. 

 
 

 
 

 
Zámek se zbytkem parku 

Číslo rejstříku: 24903/8-791 
Parc.č. 3985, 243/2; a dále 3979, 3980, 3981, 
3982, 3983, 3984, 3985, 3986/2, 3986/3, ul. 
K Zámečku 
K.ú. Havířov-město 

Koncem 17. století byla Janem Rymultovským 
z Kornic přestavěna tvrz na barokní zámeček. Po 
požáru v roce 1823 byl přebudován v empírovém 
stylu.  Po roce 1845 přestal být využíván jako 
panské sídlo, ale plnil funkci administrativní budovy 
k přilehlému statku. Po 2. světové válce chátral 
a měl být zbourán. Nakonec byl v 70. letech 20. 
století opraven a stal se sídlem Technických služeb. 
V současnosti je po rozsáhlé rekonstrukci využíván 
k luxusnímu bydlení, jako restaurace nebo místo 
konání svatebních obřadů. Do dnešního dne se 
v omezené míře zachoval přilehlý anglický park 
z 19. století. 

 
 

 
 

Kulturní dům Petra Bezruče 

Parc.č. 1419, ul. Hlavní třída 246/31a 
K.ú. Havířov-město 

V objektu se nachází velký sál, loutkový sál, galerie 
Maryčka, aula, učebny, pohybové sály. Kulturní 
dům slouží pro Otevřen v roce 1961. 
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Vlakové nádraží 

Parc.č. 3745, ul. Železničářů 1300/2 
K.ú. Havířov-město 

Objekt v tzv. bruselském stylu (měkký 
modernismus) byl postaven v letech 1964-1969 
podle návrhu architekta Josefa Hrejsemnou. Západní 
stěnu vstupní haly pokrývá barevná skleněná 
mozaika o ploše 65 m2 sklenářského výtvarníka 
a malíře Vladimíra Kopeckého. 

V současné době je objekt ve špatném stavebně 
technickém stavu a prochází rekonstrukcí. 
 

 

 

 

Budova původního vlakového nádraží 

Parc.č. 3743, ul. Železničářů 1302/6 
K.ú. Havířov-město 

Stavba z roku 1915. V současné době správní 
budova Správy železniční dopravní cesty s.p. 

 

 

 

 

 

 

Kino Centrum 

Parc.č. 375, nám. Republiky 575/7 
K.ú. Havířov-město 

Stavbu z roku 1967, autorem původní stavby byl 
Ing.arch. Bronislav Firla. Rozsáhlá rekonstrukce 
byla dokončena v roce 2012 podle projektu Ing. 
arch. Josefa Kiszky. Tento objekt obdržel v soutěži 
Stavba Moravskoslezského kraje 2012 čestné uznání 
v kategorii stavby občanského vybavení – 
rekonstrukce. 
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Společenský dům Reneta 

Parc.č. 1161, ul. Dlouhá tř. 471/19 
K.ú. Havířov-město 

Společenský dům s kapacitou 420 míst byl otevřen 
v roce 1983. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dřevěnice 

Parc.č. 4293, ul. Selská 1315/67 
K.ú. Havířov - město 

Roubená stavba - typická pro místní lidovou 
architekturu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dřevěnice – restaurace 

Parc.č. 4180, ul .Selská 1331/39 
K.ú. Havířov - město 

Roubená stavba - typická pro místní lidovou 
architekturu, v současné době stavba v rekonstrukci. 
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Bývalá radnice Obecního úřadu 
Prostřední Suchá 

Parc.č. 1, ul. U Pošty 375/2 
K.ú. Prostřední Suchá 

Stavba byla postavena v roce 1925, v budově sídlila 
mimo obecního úřadu i pošta a knihovna. 
V současné době je objekt v soukromém vlastnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

Bývalá měšťanská škola 

Parc.č. 242, ul. U Pošty 1163/13 
K.ú. Prostřední Suchá 

Stavba někdejší Měšťanské a pokračovací školy byla 
otevřena z roku 1926, na svou dobu byla velice 
dobře vybavena. V období 2. světové války byla 
škola převážně německá. V letech 1985-1997 zde 
byla umístěna škola zvláštní. Následně budova 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí, nyní ve vlastnictví 
soukromé společnosti. 

 

 

 

 

 

Bývalý kulturní dům  

Parc.č. 82/3, ul. Dělnická 769/64 
K.ú. Prostřední Suchá 

Stavba z roku 1964, dříve známa jako Kulturní dům 
Dolu Dukla. Po rekonstrukci slouží pod názvem 
Crystal Park komerčním účelům. 
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Hornické bytové domy Nový Svět 

Území s bytovými domy v oblasti okolo ul. 
Nový Svět, Dělnická a Kpt. Jasioka 
K.ú. Prostřední Suchá 

Kolonie 20 bytových domů postavena v rozmezí let 
1909-1923 pro hornické zaměstnance. V současné 
době jsou některé objekty ve špatném stavebně-
technickém stavu.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Budova staré lékárny 

Parc.č. 1109/1, 1109/2, ul. Hořanská 5, 7 
K.ú. Prostřední Suchá 

Objekt původní lékárny, v současné době je objekt 
v soukromém vlastnictví. 
 

 

 

 

 

 

Budova bývalé polské školy 

Parc.č. 1849/1, ul. Gen. Svobody 67/20 
K.ú. Šumbark 

Objekt bývalé polské školy (postavena jako 
přízemní budova v roce 1894, druhé patro dostaveno 
v roce 1904), v současné době je objekt využíván 
jako knihovna a sídlo městské policie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

 
 
 
Hasičská zbrojnice 

Parc.č.1963/1, ul. Požárnická 545/17a 
K.ú. Šumbark 

Budova z 20.let 20.století původně sloužila jako 
četnická stanice, v současné době je využívána 
dobrovolnými hasiči jako hasičská zbrojnice. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Budova Základní školy na ul. Školní 

Parc.č. 24, ul. Školní 814/1 
K.ú. Šumbark 

Stavba z roku 1954, v době otevření bylo ve škole 
29 tříd pro 760 žáků. V čele objektu nad úrovní 
přízemí zdobí budovu kreslené reliéfy. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Smuteční síň na Centrálním hřbitově 

Parc.č. 2484/1, ul. Hřbitovní 
K.ú. Šumbark 

Nová smuteční síň byla otevřena v říjnu roku 2018. 
Součástí nové doupatrové smuteční síně je prostor 
pro 80 návštěvníků, kancelář, chladící box, sociální 
zázemí a jiné. 
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c. Umělecká díla 
 
 

Mozaiky znaku města Havířova 

Parc.č. 1856/7, K.ú. Bludovice 

Autorem je malíř a výtvarník Jiří Sibinský. 

Čtyři exteriérové mozaiky s motivem městského 
znaku na pilířích z nerezového plechu vítají 
návštěvníky Havířova na nejdůležitějších vjezdech 
do města. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knihovna na ul. Šrámkova 

Parc.č. 201, ul. Šrámkova 1620/2a 
K.ú. Bludovice 

Stavba z roku 1970, s rozsáhlou mozaikou na jižní 
straně budovy, viditelná z ulice Karoliny Světlé. 
Autorem mozaiky byl Drahoslav Tůma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastická kompozice 

Parc.č. 203/94, Dlouhá třída (u Permonu) 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Oto Cienciala. 

Zhotovena z betonu, umístěna před obchodním 
domem Permon. Autor se inspiroval abstrakcí, 
použil prolínající se geometrické tvary. 
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Květ 

Parc.č. 203/19, Dlouhá třída (u Permonu) 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Oto Cienciala. 

Žulová socha umístěna před obchodním domem 
Permon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jehlan - květ 

Parc.č. 363, ul. 17. listopadu 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Antonín Ivanský. 

Mramorové výtvarné dílo je připomenutím 
tragického požáru ze dne 1. ledna 1968, který 
zachvátil dům, před nímž je socha umístěna. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keramika 

Parc.č. 116/1, ul. Kar. Světlé 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Vratislav Varmuža. 

Skulptura z pálené hlíny umístěná v areálu Střední 
průmyslové školy stavební Havířov. 
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Květ 

Parc.č. 205/8, ul. K. Světlé 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Oto Cienciala. 

Betonová abstraktní plastika je umístěna v atriu ZŠ 
K. Světlé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socha kniha I 

Parc.č. 511/4, ul. Studentská 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Čestmír Hlavinka. 

Pískovcová socha je umístěna před budovou 
gymnázia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosmonauti 

Parc.č. 464/74, ul. Mládežnická 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Václav Uruba. 

Sousoší pěti figur oblečených do skafandrů. 
Zhotoveno ze svařovaného, vyklepávaného 
měděného plechu. 
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Ležící žena 

Parc.č. 348/5, Dlouhá třída 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Jiří Babíšek. 

Betonová socha je umístěna před zdravotním 
střediskem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ležící žena 

Parc.č. 202/12, ul. K. Světlé 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Jaroslav Brož. 

Skulptura zhotovená z mušlového vápence, umístěna 
před restaurací (původní název – restaurace Luna). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mladá generace 

Parc.č. 400/8, ul. Studentská 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Alois Šutera. 

Sousoší ze šamotu je umístěno před budovou Savela. 
Vyjadřuje lásku k rodině. 
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Objekt – stylizovaná ženská figura 

Parc.č. 333, Dlouhá tř. 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Ambrož Špetík. 

Abstraktní dílo z počátku 70.let 20.století z umělého 
kamene na bázi písku a cementu, původně součást 
pergoly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objekt – stylizovaná mužská figura 

Parc.č. 333, Dlouhá tř. 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Ambrož Špetík. 

Abstraktní dílo ze 70. let 20. století z umělého 
kamene na bázi písku a cementu, původně součást 
pergoly, která byla zničena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pes 

Parc.č. 333, Dlouhá tř.  
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Vladislav Gajda. 

Výtvarné dílo z konce 60.let 20.století z vápence. 
Geometricky stylizovaná figura, slohově 
připomínající konstruktivismus. 
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Fontána Nad Terasou 

Parc.č. 318/4, nám. Nad Terasou 
K.ú. Bludovice 

Fontána zpracovaná z mramoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plastika parková 

Parc.č. 1354, ul. Frýdecká  
K.ú. Bludovice 

Autor žáci Střední průmyslové školy keramické 
a sochařské v Hořovicích. 

Výtvarné dílo z roku 1997 z pískovce. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Kopie sochy sv. Jana Nepomuckého 

Parc.č. 2499/1, ul. Michníkova 
K.ú. Bludovice 

Autor Mgr.A. Martin Kuchař. 

Socha vč. podstavce zhotovena přesně podle 
originálu z 19. Století v roce 1994, originál je 
umístěn v interiéru kostela sv. Anny v Havířově-
Městě. Kopie umístěna před budovou zámečku 
v Životicích. 
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Nekonečná spirála 

Parc.č. 113/5, E. Krásnohorské (u Orionu) 
K.ú. Bludovice 

Autor akad. sochař Konrád Babraj. 

Konstruktivistické dílo z roku 1968. Použitým 
materiálem byl bronzový plech svařovaný do hran. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Osm smrtelných 

Parc.č. 524/39,  ul. A.Jiráska – areál ZUŠ  
K.ú. Bludovice 

Autor: Emil Adamec 

Kompozice dubových soch jsou ovlivněny tradičním 
čínským figurálním sochařstvím. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Mozaiky znaku města Havířova 

Parc.č. 2755/60, K.ú. Dolní Suchá 

Autorem je malíř a výtvarník Jiří Sibinský. 

Čtyři exteriérové mozaiky s motivem městského 
znaku na pilířích z nerezového plechu vítají 
návštěvníky Havířova na nejdůležitějších vjezdech 
do města. 
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Základní kámen města Havířova 

Parc.č. 119, Hlavní tř. 
K.ú. Havířov-město 

Kámen je zhotoven ze slezské žuly z lomu 
v Červené Vodě a je na něm osazen znak města 
z bronzu. Autorem byl akad. sochař Václav 
Friedrich. Původně byl postaven před tehdejším 
kinem Radost, po roce 2005 byl umístěn před 
budovou Magistrátu města Havířova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polyfunkční domy na Dlouhé třídě 

Parc.č. 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 
ul .Dlouhá tř. 478, 477, 476, 475, 474, 473 
K.ú. Havířov - město 

Na omítce polyfunkčního bloku domů na Dlouhé 
třídě jsou umístěny keramické reliéfy (11 svislých 
řad). 
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Polyfunkční dům na Dlouhé třídě 

Parc.č. 1049 
ul .Dlouhá tř. 1045 
K.ú. Havířov - město 

Na omítce polyfunkčního domu na Dlouhé třídě je 
umístěn keramický soubor reliéfů s mořskými 
motivy. 

 
 
 
 
Polyfunkční domy na Národní třídě 

Parc.č. 555, 556, 557 
ul. Národní tř. 664, 665, 666 
K.ú. Havířov - město 

Nad vstupy do jednotlivých domů polyfunkčního 
bloku na Národní třídě jsou umístěny keramické 
reliéfy. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polyfunkční domy na Národní  třídě 

Parc.č. 426, 427, 428, 429, 430 
ul. Národní tř. 591, 592, 593, 594, 595 
K.ú. Havířov - město 

Nad vstupy do jednotlivých domů polyfunkčního 
bloku na Národní třídě jsou umístěny výrazné 
reliéfy, které jsou pro jednotlivé vstupy jedinečné. 
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Maryčka 

Parc.č. 1420, Hlavní tř. 
K.ú. Havířov - město 

Autor ak. sochař Vladimír Navrátil. 

Zhotovena z bílého mušlového vápence. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Sousoší Matka s dětmi 

Parc.č. 130, na terase ZŠ Na Nábřeží 
K.ú. Havířov - město 

Autor ak. sochař Jiří Myszak. 

Zhotoveno koncem 50.let 20.století, výdutek 
z betonu a umělého kamene. Umístěno na pravé 
straně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sousoší Otec s dětmi 

Parc.č. 130, na terase ZŠ Na Nábřeží 
K.ú. Havířov - město 

Autor ak. sochař Jiří Myszak. 

Zhotoveno koncem 50.let 20.století, výdutek 
z betonu a umělého kamene. Umístěno na levé 
straně. 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 
 
 
 
 

Horník 

Parc.č. 1424, před budovou ZŠ Gorkého 
K.ú. Havířov - město 

Autor ak. sochař Stanislav Mikuláštík. 

Zhotoveno v roce 1959, pískovcový monument. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chlapec s míčem 

Parc.č. 225, před budovou MŠ na ul. Sadová 
K.ú. Havířov - město 

Autor ak. sochař Jiří Myszak. 

Zhotoveno v roce 1957, zhotoveno z umělého 
kamene, povrch patinován, dílo je komponováno 
jako protějšek k soše „Dívka s věncem“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dívka s věncem 

Parc.č. 225, před budovou MŠ na ul. Sadová 
K.ú. Havířov - město 

Autor ak. sochař Jiří Myszak. 

Zhotoveno v roce 1957, zhotoveno z umělého 
kamene, povrch patinován, dílo je komponováno 
jako protějšek k soše „ Chlapec s míčem“. 
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Dívka s ovocem 

Parc.č. 1358, Hlavní tř. před objektem Lučina 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Konrád Babraj. 

Betonová socha umístěna na podestě schodiště 
původní restaurace Lučina, dílo je komponováno 
jako protějšek k soše „ Dívka s květinami“. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dívka s květinami 

Parc.č. 1359, Hlavní tř. před objektem Lučina 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Konrád Babraj. 

Betonová socha umístěna na podestě schodiště 
původní restaurace Lučina, dílo je komponováno 
jako protějšek k soše „Dívka s ovocem“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kašna – Hoch s rybou 

Parc.č. 227, Hlavní tř., v parku za Kulturním 
domem Radost 
K.ú. Havířov - město 

Autor Jiří Kerm. 

Socha je součástí kašny, celé dílo je vyrobeno ze 
šamotu. 
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Rodinka 

Parc.č. 1237/1, Hlavní tř., před cukrárnou 
„Italka“ 
K.ú. Havířov - město 

Autor Vladimír Vráblík. 

Zhotovena v roce 2003 ze slitiny bronzu na žulovém 
podstavci. Symbolizuje význam rodiny včetně 
věčného pouta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brána s kyvadlem a pramenem 

Parc.č. 331/1, Hlavní tř., nám. Republiky 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Štefan Milkov a Karel Holub. 

Devět metrů vysoká brána s pohybujícím 
se kyvadlem a pramenem, zhotovena v roce 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedící dívka s kvítkem 

Parc.č. 331/1, Národní tř. 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Jan Kavan. 

Zhotovena ze šamotu. Původně byla součástí kašny, 
která byla odstraněna v roce 2012. 
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Duch stromu 

Parc.č. 331/1, Národní tř. 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. Neznámý. 

Socha z lipového dřeva. Duch stromu čínské 
Metasekvoje umístěna u aleje, která byla vysazena 
v roce 1962 a je jednou z nejstarších v České 
republice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nymfa 

Parc.č. 468, Centrální park 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Čestmír Hlavinka. 

Zhotovena z bílého vápence. Původně byla součástí 
fontány, v roce 2003 byla socha přemístěna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kniha 

Parc.č. 468, Centrální park 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Čestmír Hlavinka. 

Zhotovena z pískovce. 
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Obětní oltář 

Parc.č. 468, Centrální park 
K.ú. Havířov - město 

Autor Boss Anderson (Švédsko). 

Zhotovena z žuly. Dílo realizované v rámci 
Mezinárodního sochařského symposia Landek 2002, 
v Havířově od r. 2003 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neraň mé srdce 

Parc.č. 468, Centrální park 
K.ú. Havířov - město 

Autor Zbigniew Dudek (Polsko). 

Dílo realizované v rámci Mezinárodního 
sochařského sympozia Landek 2006. Zhotoveno 
z křišťanovského dioritu a strzegomské žuly na 
ocelovém podstavci. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Postýlka 

Parc.č. 468, Centrální park 
K.ú. Havířov - město 

Autor Jan Šnébergr. 

Skulptura z maletinského pískovce byla zhotovena 
v rámci Mezinárodního sympozia Landek 2008. 
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Sand clock 

Parc.č. 468, Centrální park 
K.ú. Havířov - město 

Autor Tets Ohnari (Japonsko). 

Použitým materiálem byl supikovický mramor, 
socha byla zhotovena v rámci Mezinárodního 
sympozia Landek 201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labyrint 

Parc.č. 468, Centrální park 
K.ú. Havířov - město 

Autor neznámý. 

Dřevěná socha u vstupu do labyrintu – šamanského 
kruhu indiánského kmene Hopi, který se nachází 
v centrálním parku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvítací socha u labyrintu 

Parc.č. 468, Centrální park 
K.ú. Havířov - město 

Autor neznámý. 

Dřevěná socha u vstupu do labyrintu – šamanského 
kruhu indiánského kmene Hopi, který se nachází 
v centrálním parku. 
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Královna květů 

Parc.č. 122, ul. Svornosti - vestibul Magistrátu 
města Havířova 
K.ú. Havířov - město 

Autor Mgr. Čestmír Slíva. 

Dřevěná socha byla vytvořena v roce 2009  
u příležitosti obnovení tradice „Havířov v květech“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vznášející se víla 

Parc.č. 122, ul. Svornosti – vstup do Magistrátu 
města Havířova 
K.ú. Havířov - město 

Autor Zdeněk Matyáš. 

Dřevěná socha byla vytvořena v září 2003 ze staré 
lípy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anděl 

Parc.č. 122, ul. Svornosti – vstup do Magistrátu 
města Havířova 
K.ú. Havířov - město 

Autor Ladislav Borák 
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Motýl 

Parc.č. 1419, Hlavní tř. – Kulturní dům Petra 
Bezruče 
K.ú. Havířov - město 

Autor Zdeněk Macháček. 

Dřevěná socha z lipového dřeva byla vytvořena 
v rámci sochařského sympozia Lípa 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesbia 

Parc.č. 712, ul. V. Nezvala, před budovou 
Vysoké školy sociálně-správní 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Jiří Myszak. 

Sochařské dílo z let 1965-1966 vyrobené ze šamotu, 
podstavec je betonový pokrytý glazovanými 
šamotovými dlaždicemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tři pilíře 

Parc.č. 1009, ul. Dlouhá třída 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Oto Cienciala. 

Výtvarná výzdoba bývalé kašny, tři sloupy jsou 
složené z opracovaných žulových kvádr. 
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Žal 

Parc.č. 2077/1,  před ZŠ na ul M.Kudeříkové 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Jiří Myszak. 

Stylizovaná abstrakce z období konce 60. let 20. 
století vytvořená ze šamotu ve směsi s hlínou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mír – žena s dítětem a holubicí 

Parc.č. 833/4, před ZŠ na ul 1. Máje 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Jindřich Wielgus. 

Socha zhotovena z mušlového vápence z Bulharska 
v roce 1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedící žena 

Parc.č. 2230/24,  ul Dělnická 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Jindřich Wielgus. 

Travertinová socha z roku 1959 je umístěna před 
Nemocnicí s poliklinikou Havířov. 
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Mateřství 

Parc.č. 2248, ul. Moskevská, v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Havířov 
K.ú. Havířov - město 

Autor Ladislav Staňo (Slovensko). 

Dílo ze žuly bylo realizováno v rámci Sochařského 
sympozia Nemocnice s poliklinikou Havířov 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokora 

Parc.č. 2248, ul. Moskevská, v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Havířov 
K.ú. Havířov - město 

Autor Ladislav Staňo (Slovensko). 

Dílo ze žuly bylo realizováno v rámci Sochařského 
sympozia Nemocnice s poliklinikou Havířov 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Passage 

Parc.č. 2248, ul. Moskevská, v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Havířov 
K.ú. Havířov - město 

Autor Krzysztof Popek (Polsko). 

Dílo ze žuly bylo realizováno v rámci Sochařského 
sympozia Nemocnice s poliklinikou Havířov 2012. 
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ART – největší umění je žít srdcem 

Parc.č. 2248, ul. Moskevská, v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Havířov 
K.ú. Havířov - město 

Autor Jiří Art Černý. 

Dílo ze žuly bylo realizováno v rámci Sochařského 
sympozia Nemocnice s poliklinikou Havířov 2012. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Křtitelnice 

Parc.č. 2248, ul. Moskevská, v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Havířov 
K.ú. Havířov - město 

Autor Vlastimil Malyjurek. 

Dílo ze žuly bylo realizováno v rámci Sochařského 
sympozia Nemocnice s poliklinikou Havířov 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar 

Parc.č. 2248, ul. Moskevská, v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Havířov 
K.ú. Havířov - město 

Autor Petr Jurášek. 

Dílo ze žuly bylo realizováno v rámci Sochařského 
sympozia Nemocnice s poliklinikou Havířov 2012. 
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Adam a Eva 

Parc.č. 2248, ul. Moskevská, v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Havířov 
K.ú. Havířov - město 

Autor MgA. Václav Kyselka. 

Dílo umístěno na meditačním místě pro pacienty 
v areálu nemocnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vis Plastica aneb Gonemův sen 

Parc.č. 2248, ul. Moskevská, v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Havířov 
K.ú. Havířov - město 

Autor Dr. Marcin Mielczarek (Polsko). 

Dílo umístěno na meditačním místě pro pacienty 
v areálu nemocnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nekonkretna konverzácia 

Parc.č. 2248, ul. Moskevská, v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Havířov 
K.ú. Havířov - město 

Autor MgA Peter Pohanka (Slovensko). 

Dílo umístěno na meditačním místě pro pacienty 
v areálu nemocnice. 
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Neoznačené dílo 

Parc.č. 2248, ul. Moskevská, v areálu 
Nemocnice s poliklinikou Havířov 
K.ú. Havířov - město 

Autor neznámý. 

Dílo umístěno na meditačním místě pro pacienty 
v areálu nemocnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dřevěná lipová socha – šašek 

Parc.č. 1420, u vchodu do sálu loutkového 
divadla Kulturního domu Petra Bezruče 
K.ú. Havířov - město 

Autor neznámý. 

Socha z lipového dřeva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sluneční hodiny 

Parc.č. 2323, ul. Mánesova 
K.ú. Havířov - město 

Autor akad. sochař Miroslav Rybička. 

Skulptura zhotovena z lipovského mramoru 
umístěna před bývalou základní školou Mánesova. 
Objekt bude demolován, dílo bude přesunuto na 
nám. Republiky. 
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Pastýř s pejskem a děvčátko s vánočkou 

Parc.č. 2027/3, ul. J. Seiferta 
K.ú. Havířov - město 

Autor Miroslav Trnavský. 

Dvě sochy umístěné na zahradě domova seniorů 
HELIOS. Jedná se o dřevěné sochy z lipového 
dřeva. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Trůn 

Parc.č. 3986/1, ul. K Zámečku 
k.ú. Havířov-město 

Autor Čestmír Slíva 

Trůn s andělíčkem na opěradle je dílem 
havířovského řezbáře. Je doplněn kovanými prvky 
těrlického uměleckého kováře Jana Guziura 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Sv. Barbora 

Parc.č. 256, ul. Hlavní tř. 
K.ú. Havířov - město 

Autor Zdeněk Matyáš. 

Dřevěná socha umístěná v interiéru Kulturního 
domu Radost. 
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Sv. Hedvika 

Parc.č. 256, ul. Hlavní tř. 
K.ú. Havířov - město 

Autor Zdeněk Matyáš. 

Dřevěná socha umístěná v interiéru Kulturního 
domu Radost. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Anděl 

Parc.č. 256, ul. Hlavní tř. 
K.ú. Havířov - město 

Autor Zdeněk Matyáš. 

Dřevěná socha umístěná v interiéru Kulturního 
domu Radost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Víla 

Parc.č. 256, ul. Hlavní tř. 
K.ú. Havířov - město 

Autor Zdeněk Matyáš. 

Dřevěná socha umístěná v interiéru Kulturního 
domu Radost. 

 
 
 
 
 



59 
 

 
 
 

 
Budova Základní školy na ul. Žákovská 

Parc.č. 983, ul. Žákovská 1006/1 
K.ú. Havířov-město 

Stavba z roku 1965 - s 2 rozsáhlými mozaikami na 
budově školy s podobnými motivy.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Sgrafito ve vestibulu Magistrátu 

Parc.č. 122, Svornosti 86/2 
K.ú. Havířov-město 

Ve vestibulu středního traktu budovy magistrátu 
jsou 2 sgrafity od ostravského malíře Václava 
Navrátila. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mozaiky znaku města Havířova 

Parc.č. 2604/15, K.ú. Prostřední Suchá 

Autorem je malíř a výtvarník Jiří Sibinský. 

Čtyři exteriérové mozaiky s motivem městského 
znaku na pilířích z nerezového plechu vítají 
návštěvníky Havířova na nejdůležitějších vjezdech 
do města. 
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Reliéfní hlava 

Parc.č. 1317, ul. Kpt. Jasioka 
K.ú. Prostřední Suchá 

Autor Bronislav Kaleta. 

Skulptura zhotovená z litého betonu, umístěna u 
střední školy na ul. Kpt. Jasioka. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Chlapec s harmonikou 

Parc. č. 249 
K.ú. Prostřední Suchá 

Plastika zobrazující mladého chlapce s harmonikou 
sedícího na okraji rybníčku. Místo je velmi špatně 
přístupné a chlapečka jde zahlédnout pouze v období 
vegetačního klidu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stela s nýty 

Parc.č. 2543/1, ul. U Skleníků 
K.ú. Prostřední Suchá 

Autor Mgr. Martin Kuchař. 

Dílo umístěné u areálu firmy NBS Invest, a.s. 
Použitý materiál je slezská žula a leštěný nerez. 
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Mozaiky znaku města Havířova 

Parc.č. 2469/2, K.ú. Šumbark 

Autorem je malíř a výtvarník Jiří Sibinský. 

Čtyři exteriérové mozaiky s motivem městského 
znaku na pilířích z nerezového plechu vítají 
návštěvníky Havířova na nejdůležitějších vjezdech 
do města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mír – žena s dítětem a holubicí 

Parc.č. 944/182, ul. M. Pujmanové 
K.ú. Šumbark 

Autor akad. sochař Antonín Ivanovský. 

Socha z roku 1985 byla odlita z bronzu. Umístěna 
před budovou základní školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žena s dítětem 

Parc.č. 24, ul. Školní 
K.ú. Šumbark 

Autor akad. sochař Jiří Myszak. 

Sousoší z umělého kamene z roku 1960 je umístěno 
na portálu budovy ZŠ Školní. Modelace je velmi 
subtilní, tvarově bohatá. 
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Jan Ámos Komenský 

Parc.č. 1460/62, ul. Gen. Svobody 
K.ú. Šumbark 

Autor akad. sochař Karel Vašut. 

Socha z období 1979-1980 v nadživotní velikosti, 
zhotovená z hořického pískovce. Umístěna před 
budovou základní školy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mládí – dívka se švihadlem 

Parc.č. 2105/693, ul. Moravská 
K.ú. Šumbark 

Autor akad. sochař Jan Gajda. 

Bronzová socha původně součástí parkové plochy na 
ul. Konzumní, z důvodu ochrany uměleckého díla 
přemístěna do interiéru základní školy ul. Moravská. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volná plastika 

Parc.č. 2046/1, ul. Moravská 
K.ú. Šumbark 

Autor akad. sochař Oto Ciencala. 

Pískovcový dvoudílný objekt zhotovený v letech 
1970-1980 pro vícestranný pohled. 
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Pieta 

Parc.č. 2375, ul. Hřbitovní 
K.ú. Šumbark 

Autor Zdeněk Matyáš. 

Socha dívky z lipového dřeva je umístěna na 
obecním hřbitově, v místě rozptylové loučky. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muzikant s basou, muzikant s houslemi  
a muzikant s bubnem 

Parc.č. 975/1, ul. Lidická 
K.ú. Šumbark 

Autor Janusz Wedzicha. 

Tři sochy umístěné na zahradě domova seniorů 
LUNA. Jedná se o dřevěné sochy z lipového dřeva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anděl 

Parc.č. 975/2, ul. Lidická 
K.ú. Šumbark 

Autor Franciszek Piecha. 

Socha umístěná u vstupu do domova seniorů LUNA. 
Jedná se o dřevěnou sochu z lipového dřeva. 
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Zvonička (Anděl strážný) 

Parc.č. 975/2, ul. Lidická 
K.ú. Šumbark 

Autor Mgr. Čestmír Slíva. 

Socha umístěná u vstupu do domova seniorů LUNA. 
Jedná se o dřevěnou sochu z lipového dřeva. 

 
 
 
 
 
 
 

 

d. Pamětní desky 
 

Pamětní deska Manfredu Koselovi 
(1938-1998) 

Parc.č. 2195, ul. Astronautů – vestibul městské 
sportovní haly Slavia Havířov 
K.ú. Havířov - město 

V roce 1965 stál Manfred Kosel u zrodu atletického 
oddílu TJ Slavia Havířov a zasloužil se o 
vybudování tréninkového střediska mládeže. Působil 
jako vedoucí trenér a dovedl k titulu největší počet 
závodníků v historii oddílu. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pamětní deska Karolu Kurjanovi  
(1932-1979) 

Parc.č. 1419, Hlavní tř. – na budově Kulturního 
domu Petra Bezruče 
K.ú. Havířov - město 

Pamětní deska byla umístěna u vchodu do sálu 
loutkového divadla KDPB na památku zakladateli 
loutkového divadla v Havířově. 
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Pamětní deska Jiřímu Tibitanzlovi  
(1938-2006) 

Parc.č. 1419, Hlavní tř. – na budově Kulturního 
domu Petra Bezruče 
K.ú. Havířov - město 

Pamětní deska byla umístěna u vchodu do sálu 
loutkového divadla KDPB na památku zakladateli 
divadelního festivalu MINITEATRO v Havířově. 
 

 

 

 

 
Pomník k založení první české školy 

Parc.č. 302, ul. Starý Svět 
K.ú. Prostřední Suchá 

Pomník z roku 1946, který se nachází poblíž 
hřbitova, je umístěn na místě, kde byla v roce 1787 
založena první česká škola – zbudovaná majitelem 
panství T.Kašperkem. Původní stavba se 
nedochovala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pamětní deska - Jiří Sarganek 
(1702-1743) 

Parc.č. 1649, ul. Budovatelů 3 
K.ú. Prostřední Suchá 

Pamětní deska byla odhalena v r. 1993 na budově 
evangelického sborového domu. Jiří Sarganek, 
zdejší rodák, byl slezský spisovatel, evangelický 
teolog, autor českého zpěvníku Lipský kancionál. 
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Pamětní deska kpt. Rudolfu Jasiokovi  
(1919-1944) 

Číslo evidenční válečného hrobu:  
CZE8108-30235 
Parc.č. 1315/1, ul. Kpt. Jasioka – v interiéru 
školy 
K.ú. Prostřední Suchá 

Původní pietní deska byla z bronzu a mramoru. 
Nacházela se na kulturním domě Dukla v Prostřední 
Suché. Odhalena r. 1974. Rudolf Jasiok byl voják, 
místní rodák, který padl v bitvě u Dukly. Byl 
velitelem 1. roty československého 
tankového praporu v SSSR, účastníky bitvy 
u Sokolova. 

Po odcizení desky byla nová pamětní deska 
z keramiky odhalena v říjnu r. 2007  ve vestibulu 
Základní školy Kpt. Jasioka. 

 

e. Pietní místo 
 

 

Pomník obětem 1. světové války 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30256 
Parc.č. 1273, ul. Selská 
K.ú. Bludovice 

Pylon z šedého mramoru z roku 1929 je umístěn 
před budovou ZŠ s polským vyučovacím jazykem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomník neznámého vojína 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30234 
Parc.č. 2592/12, ul. Přátelství 
K.ú. Bludovice 

Pomník odhalený v roce 1949. Pomník je vytesán 
z těšínského pískovce. 
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Pomník k 20. výročí ČSR 1918-1938 

Parc.č.2694, ul. Zelená, naproti ZŠ 
K.ú. Bludovice 

Bludný kámen se žulovou deskou, která byla násilně 
stržena v roce 1938. Znovuodhalení zbořeného 
památníku v 2. osvobozené ČSR proběhlo 9.5.1945. 

 

 

 
 
 
 

Památník obětem nacistického teroru 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30206 
Číslo rejstříku: 11799/8-794 
Parc.č. 2537, ul. Padlých hrdinů 
K.ú. Bludovice 

Památník je symbolem utrpení a boje lidu na 
Těšínsku v období 2. světové války. Byl slavnostně 
odhalen v roce 1949 u příležitosti pátého výročí 
„životické tragédie". Připomíná událost, která se 
stala 6. srpna 1944, kdy gestapo zavraždilo 36 
místních obyvatel.  

V okolím území se dále nachází 26 pomníků 
s uvedenými jmény, na území města je 19 pomníků, 
pomníky č. 9-14 jsou na území obce Horní Suchá, 
pomník č. 24 se nachází na k.ú. Horní Těrlicko. 

 
 
 
 

 
Pomníky obětí životické tragédie 

Lokalita Havířov – Životice, Horní Suchá, 
Těrlicko K.ú. Bludovice 

Památníky občanům zastřeleným nacisty na území 
Havířova – Životice za 2. světové války. Připomíná 
událost, která se stala 6. srpna 1944, kdy gestapo 
zavraždilo 36 místních obyvatel.  

Celkem 26 pomníků s uvedenými jmény, na území 
města je 19 pomníků, pomníky č. 9-14 jsou na území 
obce Horní Suchá, pomník č. 24 se nachází na k.ú. 
Horní Těrlicko. 
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Pomník oběti životické tragédie – č.1 

Parc.č. 2247/1, ul. Padlých hrdinů – za domem 
čp. 38 na okraji lesního porostu 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jmény – Kuszka 
Ludwik, Kiszka Franciszek. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pomník oběti životické tragédie – č.2 

Parc.č. 2229, ul. Padlých hrdinů – za hřbitovem 
na soukromém oploceném pozemku 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Waloszek Josef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pomník oběti životické tragédie – č.3 

Parc.č. 2343, mezi ulicemi Na Polanech 
a Padlých hrdinů – asi 200 m od domu čp. 6  - 
u asfaltové cyklistické stezky 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Szeling Erwin. 
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Pomník oběti životické tragédie – č.4 

Parc.č. 2345, mezi ulicemi Na Polanech 
a Padlých hrdinů – asi 50 m od domu čp. 8 a 15 
m od okraje lesa 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Hawlik Karol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomník oběti životické tragédie – č.5 

Parc.č. 2345, mezi ulicemi Na Polanech 
a Padlých hrdinů – asi 50 m od domu čp. 8 a 15 
m od okraje lesa 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Mrowiec Tadeusz. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pomník oběti životické tragédie – č.6 

Parc.č. 2345, mezi ulicemi Na Polanech 
a Padlých hrdinů – asi 100 m od domu čp. 8 
podél oplocení v zalesněném porostu 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Mrowiec Anton. 
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Pomník oběti životické tragédie – č.7 

Parc.č. 2345, mezi ulicemi Na Polanech 
a Padlých hrdinů – asi 250 m od domu čp. 8 
podél oplocení v zalesněném porostu 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Borski Robert. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pomník oběti životické tragédie – č.8 

Parc.č. 2827/1, ul. Zelená – asi 200 m od domu 
čp. 19 směrem na Sady Životice  
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jmény – Kadura 
Alois a Wajner Adolf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomník oběti životické tragédie – č.15 

Parc.č. 2791/2, polní cesta u křižovatky ul. Na 
Polanech a ul. Zelená – přes můstek a asi 200 m 
podél lesního porostu 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Chromik Wincenc. 
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Pomník oběti životické tragédie – č.16 

Parc.č. 2765, ul. Zelená – na soukromém 
oploceném pozemku domu čp. 105/15 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jmény – 
Gabzdyl Jan, Gabzdyl Henryk, Rozbroj Rudolf, 
Duda Franciszek a Mrozek Albin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomník oběti životické tragédie – č.17 

Parc.č. 2728/3, ul. Přátelství – asi 80 m za 
domem čp. 282/18a, na okraji lesního porostu 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – Duda 
Josef. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pomník oběti životické tragédie – č.18 

Parc.č. 2716/1, ul. U Křížů – na soukromém 
oploceném pozemku domu čp. 101/26 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Klimaz Jan. 
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Pomník oběti životické tragédie – č.19 

Parc.č. 2647/1, ul. Přátelství – v těsné blízkosti 
rodinného domu čp. 125/10 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Chodura Henryk. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Pomník oběti životické tragédie – č.20 

Parc.č. 2634, ul. Přátelství – v těsné blízkosti 
rodinného domu čp. 126/12 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Kiszka Franciszek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomník oběti životické tragédie – č.21 

Parc.č. 2599/1, ul. Hraniční – na soukromém 
oploceném pozemku domu čp. 136/8 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Kubiena Josef. 
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Pomník oběti životické tragédie – č.22 

Parc.č. 2599/1, ul. Hraniční – na soukromém 
oploceném pozemku domu čp. 136/8 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Waclawik Josef. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomník oběti životické tragédie – č.23 

Parc.č. 1823/25, ul. Oblouková – u dětského 
hřiště 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Warzecha Josef. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Pomník oběti životické tragédie – č.25 

Parc.č. 1812/1, ul. Na Stezce – na křižovatce 
s ul. Padlých hrdinů u oplocení rodinného domu 
čp. 787/8b 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – Baron 
Tadeáš. 
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Pomník oběti životické tragédie – č.26 

Parc.č. 1930, ul. Strmá – na křižovatce s ul. 
Hraniční u oplocení rodinného domu čp. 866/3 
K.ú. Bludovice 

Památník z godulského pískovce se jménem – Bujok 
Jindřich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Památník osvobození Dolní Datyně 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30208 
Parc.č. 268, ul. Občanská 
K.ú. Dolní Datyně 

Bludný balvan s připevněnou deskou z leštěné žuly. 
Památník vznikl z iniciativy občanského sdružení 
v roce 1975 k 30. výročí osvobození (4.5.1945 – 
4.5.1975). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pamětní deska obětem hitlerovských 
koncentračních táborů (1939-1945) 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30207 
Parc.č. 266, ul. Občanská 2 – na budově 
mateřské školy 
K.ú. Dolní Datyně 

Pamětní deska z leštěné tmavé žuly je umístěna 
budově na MŠ u vstupu. 
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Pamětní deska vojákům a letcům padlým 
ve všech frontách 2. světové války 
z oblasti Těšínska 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30233 
Parc.č. 3918, ul. Hlavní třída 
K.ú. Havířov – město 

Pomník z leštěné žuly je umístěn v areálu 
Římskokatolické farnosti sv. Anny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jehlan – Pamětní deska 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30203 
Parc.č. 3748/1, ul. Železničářů 
K.ú. Havířov – město 

Čtyřboký jehlan z leštěné žuly se zlatým textem 
z roku 1997 je pietním místem připomínajícím 
odchod vlastenců přes železniční stanici Šumbark do 
exilu na začátku 2. svět.války. Mezi nimi byl i pplk. 
Ludvík Svoboda.  

V současné době je umístěn v depozitáři města, zpět 
bude umístěn po úpravě přednádražního prostoru. 
 

 
 

 
Památník obětem obou světových válek 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-7645 
Parc.č. 308, ul. Starý Svět 
K.ú. Prostřední Suchá 

Pomník zhotovený v roce 1927 z pískovce, autorem 
byl kameník František Malina z Orlové. Trojdílný 
celek je osazen na společném soklu. Pomník byl 
následně v roce 1949 upraven a doplněn o další 
jména padlých. 
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Hrob sovětských válečných zajatců 
s památníkem na hřbitově 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-7649 
Číslo rejstříku: 17975/8-2171 
Parc.č. 302, ul. Starý Svět 
K.ú. Prostřední Suchá 

Pomník z roku 1949 a hromadný hrob, je zde 
pohřbeno 42 rudoarmějců zastřelených v dole 
František, kde pracovali jako váleční zajatci. 

Pomník je kulturní památkou od r. 1958. 

Zděná hrobka z roku 1949 u místěná na obecním 
hřbitově v blízkosti kostela sv. Jana Křtitele. 
Autorem pomníku je Alois Fabisz, který je zhotoven 
z leštěné žuly. 

 

 
 

 
 
Pamětní deska padlým rudoarmějcům 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30210 
Parc.č. 2, ul. U Pošty 
K.ú. Prostřední Suchá 

Pomník odhalený v roce 1960 čtyřem padlým 
rudoarmějcům. Autorem pomníku je A. Kubiczek. 
Pomník je tvořen bludným kamenem se vsazenou 
deskou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Památník zahynulých a popravených 
německými fašisty v koncentračních 
táborech 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30211 
Parc.č. 308, ul. Starý Svět 
K.ú. Prostřední Suchá 

Pomník II. světové války odhalený v roce 1949 
památce 33 zahynulým občanům, popraveným 
v koncentračních táborech. 
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Náhrobek zastřeleným horníkům u Dolu 
Barbora 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-7646 
Parc.č. 308, ul. Starý Svět 
K.ú. Prostřední Suchá 

Zděná hrobka s náhrobkem z roku 1969, která 
připomíná tragickou událost ze dne 18.9.1939. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomník obětem nacistické okupace a 
vzpomínka obětem 1.světové války 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE8108-30199 
Parc.č. 2375, ul. Hřbitovní – obecní hřbitov 
K.ú. Šumbark 

Pomník  obětem 2.světové války původně stál 
k kulturního domu, kde byl 28.10.1947 odhalen. 
Následně byl v roce 1955 přemístěn na obecní 
hřbitov na Šumbarku (u hlavního vchodu). 

 

 

 

 
 

 
 
Památník obětem nacismu v letech 1939–
1945 zaměstnaných na Dole Dukla 

Číslo evidenční válečného hrobu:  
CZE8108-30254 
Parc.č. 2375, ul. Hřbitovní – obecní hřbitov 
K.ú. Šumbark 

Pomník se 25 jmény – oběti nacismu v letech 1939–
1945. Původně stál v areálu Dolu Dukla. Vzhledem 
k rozvíjející se podnikatelské zóně na tomto území 
byl pomník roku 2020 přemístěn. 
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Památník obětem důlního neštěstí na 
dole Dukla v roce 1961 

Parc.č. 2375, ul. Hřbitovní – obecní hřbitov 
K.ú. Šumbark 

7. července 1961 došlo na Dole Dukla k důlnímu 
neštěstí, které si vyžádalo 108 lidských životů. 
Příčinou katastrofy byl požár ve sloji č.11. Likvidace 
neštěstí se prováděla dusíkem. 
Památník stál původně v areálu Dolu Dukla. 
Vzhledem k rozvíjející se podnikatelské zóně na 
tomto území byl pomník roku 2020 přemístěn. 

C. Náboženské hodnoty 

c. Kostely a kaple 
 
 

 
Evangelický kostel 

Číslo rejstříku: 38349/8-790 
Parc.č. 1282, ul. Selská 
K.ú. Bludovice 

Stavba byla vystavěna v letech 1782 - 1784. V roce 
zakončení stavby byla také vysvěcena. Kostel 
vybudovaný v klasicistním slohu zednickým 
mistrem P.Klossem tvoří jednolodní chrámová 
stavba ukončená polookrouhlým presbyteriem 
s dominantní průčelní vstupní věží s bání. Interiér 
stavby s kruchtou a patrovou pavlačí po obou 
stranách lodi, má plochý strop s bohatou ilusivní 
malbou. Bludovická modlitebna představuje v této 
oblasti typ největšího potolerančního kostela. 

 

 

 

Farní kostel sv. Markéty 

Číslo rejstříku: 24665/8-2218 
Parc.č. 1138, ul. U Kostela 
K.ú. Bludovice 

Základní kámen byl položen na svátek sv. Markéty 
ve čtvrtek 13. července 1786 a celá stavba byla 
dokončena v neděli 18. listopadu 1792. Jedná se 
o pozdě barokní stavbu s klasicistními prvky. Kostel 
sv. Markéty je tzv. jednolodní s půlkruhovým 
závěrem a s přístavky sakristií na jižní a severní 
straně. Z dálky je viditelná hranolová věž zakončená 
bání s tzv. lucernou. Fasáda je hladká, v průčelí 
s pilastry, okna i portál s půlkruhovým záklesem. 
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Pohřební kaple 

Číslo rejstříku: 35118/8-795 
Parc.č. 2220/1, ul. Padlých hrdinů 
K.ú. Bludovice 

Drobná lidová sakrální architektura z 1. poloviny 19. 
století, zajímavá v obraze vesnice. Jedná se o stavbu 
stojící uprostřed areálu hřbitova sloužící původně 
jako márnice. Stavba má rozměry 400 x 570 cm, je 
polygonálně uzavřena. 
 

 

 

 

 

 
Dřevěná zvonice 

Parc.č. 6, ul. Občanská 
K.ú. Dolní Datyně 

Stavba datovaná z roku 1876. Roubená konstrukce 
stavby je z vnější strany pobitá svislými deskami. 
Stavba je typická pro místní lidovou architekturu. 

 

 

 

  

 
Filiální kostel sv. Anny 

Číslo rejstříku: 28691/8-792 
Parc.č. 3917, ul. Hlavní třída 1465/1b 
K.ú. Havířov-město 

Byl postaven jako filiální v pozdně empírovém stylu 
v letech 1841 až 1845 pro tehdejší Šumbark. 
V letech 1970-1971 byla vybudovaná přístavba (v 
roce 2013 přestavba přístavby). Kolem kostela se 
nachází havířovský hřbitov a jeho areál je volně 
přístupný. 
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Kostel sv. Jana Křtitele 

Parc.č. 289, ul. Starý Svět 
K.ú. Prostřední Suchá 

Stavba z roku 1876 postavena v novorománském 
slohu. Jednolodní budova kostela je poškozena 
důlními vlivy. 

 

 

 

 

 

Evangelický kostel 

Parc.č. 1136, ul. Stará 
K.ú. Prostřední Suchá 

Stavba z roku 1937 postavena na místě původní 
kaple, interiér kostela byl rekonstruován v roce 
2001. Budova kostela je ovlivněna důlními vlivy – 
budova se hřbitovem a okolním terénem poklesla 
více než o 17 metrů. 
 

 

 

 

 

Pohřební kaple na hřbitově  
v Šumbarku 

Parc.č. 2374, ul. Hřbitovní 
K.ú. Šumbark 

Stará smuteční síň na centrálním hřbitově 
v Havířově. Roku 2018 byla poblíž postavena nová, 
kapacitou větší, smuteční síň. 
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Římskokatolická farnost sv. Jana Boska  

Parc.č. 1742/4, 1742/2, 1742/3, 1746/1, ul. 
Lomená 
K.ú. Šumbark 

Otevřeno roku 1999. V objektu se nachází farnost 
s kostelem, středisko volného času a posilovna. 
Středisko volného času je cílené na děti a mládež, 
které zde naleznou herny, doučování, pestrou 
nabídku zájmových útvarů, taneční sál, moderní 
tělocvičnu, venkovní hřiště, počítačovou učebnu 
a mnoho dalších aktivit. 

 

 

d. Umělecká díla s náboženskou tématikou 
 

 
 
 

Krucifix – kamenný kříž s podstavcem 
na hřbitově 

Číslo rejstříku: 101703 
Parc.č. 1131, ul. U Kostela 
K.ú. Bludovice 

Pravděpodobně v roce 1806 vysekal kříž 
z hrubozrnného beskydského pískovce neznámý 
místní kamen. 

 

 

 
 

 
 

Krucifix s reliéfem 

Číslo rejstříku: 16757/8-785 
Parc.č. 2294/52, ul. Padlých hrdinů 
K.ú. Bludovice 

Z roku 1817. Pískovec, složen z 9 dílů, 
odstupňovaný podstavec vysoký 212,5cm. Na jeho 
čelní ploše představuje reliéf sv. Veroniku s tzv. 
Veroničinou rouškou. Má především historický 
význam, pravděpodobně se váže ke konkrétní 
historické události spojené se životy havířů. 
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Evangelický hřbitov se vstupní bránou, 
úsekem oplocení, náhrobky členů rodiny 
Primus a Slonawski 

Parc.č. 1350, ul. Frýdecká 
K.ú. Bludovice 

Zděná omítnutá vstupní brána na hřbitov 
s půlkruhovým zaklenutím. Na dvoukřídlé železné 
bráně je letopis 1843. Na horním nástavci jsou po 
stranách umístěny pole s citáty i Bible, po obvodu 
klenby je dvoujazyčný nápis „BLAHOSLAVENÍ 
JSOU MRTVÍ, KTEŘÍŽ V PÁNU UMÍRAJÍ“. 

 

 

 

 

 

 
Socha Panny Marie u kostela sv. 
Markéty 

Parc.č. 1138, ul. Kostela 
K.ú. Bludovice 

Socha před budovou farního kostela sv. Markéty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kamenný kříž u kostela sv. Markéty 

Parc.č. 1138, ul. Kostela  
K.ú. Bludovice 

Kříž před budovou farního kostela sv. Markéty. 
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Boží muka – kamenný kříž 

Parc.č. 2507/1, ul. Padlých hrdinů 
K.ú. Bludovice 

Kamenný kříž z roku 1920, původně byl umístěn na 
křižovatce ul. Padlých hrdinů a ul. U Kříže. 
Z důvodu častého poškození projíždějícími auty byl 
kříž přemístěn směrem k autobusové zastávce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kamenný kříž na Lipkách 

Parc.č. 1052/2, ul. U Lipek 
K.ú. Bludovice 

Kamenný kříž v oplocené zahradě rodinného domu 
čp. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamenný kříž  

Parc.č. 2625, ul. U Přátelství 
K.ú. Bludovice 

Pískovcový kříž z 19.století – umístěn na 
soukromém pozemku. 
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Madona 

Parc.č.1131, ul. U Kostela – obecní hřbitov 
K.ú. Bludovice 

Stáří sochy je odhadováno na polovinu 19.století. 
Autor je neznámý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kamenný kříž u hlavní cesty 

Parc.č. 459, ul. Orlovská 
K.ú. Dolní Suchá 

Kamenný kříž u komunikace bez znatelného textu. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Číslo rejstříku: 12719/8-3831 
Parc.č. 3917, ul. Hlavní třída 
K.ú. Havířov-město 

Socha z přelomu 18. a 19. století, vyhotovena 
z hrubozrnného pískovce pobeskydeského typu, 
vysoká 170 cm. V roce 2010 přemístěna z k.ú. 
Bludovice (ul. Michníkova) do kostela sv. Anny 
v Havířově-městě. Kopii této sochy zhotovil v roce 
1994 sochař Martin Kuchař a je umístěn a na 
původním místě, před budovou Zámku v Havířově-
Životicích. 
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Hrob – náhrobek hraběte Freidricha von 
Arco 

Číslo rejstříku: 20469/8-3174 
Parc.č. 3918, ul. Hlavní třída 
K.ú. Havířov-město 

Náhrobek říšského kancléře hraběte z Arca, majitele 
zámku na Šumbarku v letech 1827 - 1835. Hrob je 
tvořen originálním empírovým náhrobkem ve tvaru 
nevelkého obelisku stojícího na kvádrovém 
podstavivši. Náhrobek je vyroben z bílého mramoru. 
Přední stranu obelisku zdobí tesaný znak hraběte 
z Arcu. 
 
 
 
 

Kříž u kostela sv. Anny 

Parc.č. 3917, Hlavní tř. 
K.ú. Havířov-město 

Kamenný kříž s nápisem z roku 1897 umístěný  
u Římskokatolické farnosti sv. Anny. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kamenný kříž vedle kostela sv. Jana 
Křtitele 

Parc.č. 302, ul. Starý Svět 
K.ú. Prostřední Suchá 

Kamenný kříž z roku 1876 je umístěn na hřbitově  
u kostela sv. Jana Křtitele. Autor kříže je neznámý. 
Kříž původně stál na dnes již neexistující silnici 
k Dolu Dukla, v 60.letech 20.století byl přemístěn ke 
kostelu. 
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Kamenný kříž na hřbitově 

Parc.č. 308, ul. Starý Svět 
K.ú. Prostřední Suchá 

Kamenný kříž z roku 1911 je umístěn na hřbitově 
v blízkosti kostela sv. Jana Křtitele. Autor kříže je 
neznámý. Kříž původně stál na dnes již neexistující 
silnici k Dolu Dukla, v 60.letech 20.století byl 
přemístěn ke kostelu.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Kamenný kříž v centru hřbitova 

Parc.č. 308, ul. Starý Svět 
K.ú. Prostřední Suchá 

Kamenný kříž z 20. a 30.let 20.století. Monument je 
zhotoven z barevné kamenné drtě vmíchané do 
cementové malty. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dřevěný kříž 

Parc.č. 2267/1, ul. Dělnická 
K.ú. Prostřední Suchá 

Kříž se nachází u vzrostlé zeleně na pomezí ulic 
Dělnická a Hornická. 
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D. Další hodnoty území 

a. Ostatní hodnoty 
 

Zbytek ozdobného pilíře brány do 
zámeckého dvora Suchá 

Parc.č. 565, ul. U Dvora 
K.ú. Dolní Suchá 

Tento původně renesanční zámek postavili na 
přelomu 16. a 17. století Vlčkové z Dobrozemice. V 
18. století jej barokně upravili a o století později 
zmodernizovali Mattencloiti. Bývala to patrová 
obdélníková budova s mansardovou střechou, která 
měla hladké fasády. Nyní už na tomto místě žádné 
fyzické pozůstatky kromě zbytku brány nejsou. Pilíř 
je v současné době silně zchátralý. 

 

 

 
 

Fosílie – zkamenělý kmen 

Parc.č.122, ul. Svornosti 86/2 - vestibul 
Magistrátu města Havířova 
K.ú. Havířov – město 

V červnu roku 2002 byl při dobývání v porubských 
vrstvách Ostravského souvrství ve sloji č. 481 
(v prvním důlním poli závodu Dukla) odkryt 
zkamenělý kmen stromu. Místo nálezu se nacházelo 
810m pod povrchem. Stáří fosílie je odhadnuto na 
310 mil. let. V roce 2013 byla vložena do 
skleněného obalu. 

 

 

 
 
 

Rondel – kruhový objezd 

Parc.č. 3723, 3725, 3724, 3885, komunikace 
I/11 
K.ú. Havířov-město 

Kruhový objezd byl vybudován v 60.letech 
20.století a patří k největším úrovňovým 
kruhovým objezdům v republice. V roce 2010 
prošel rekonstrukcí a je řízen světelnou 
signalizací. 
Denně projede rondel přes 50 tis. vozidel. 
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Zbytky tzv. Císařské cesty  

Lokalita Centrálního parku a ul. E. 
Krásnohorské 
K.ú. Havířov – město, Bludovice 

V minulosti vedla městem tzv. „Císařská cesta“, 
která vedla z Ostravy do Těšína. 

Zbytky původní „Císařské cesty“ jsou patrné 
v lokalitě Centrálního parku a Národní třídy a dále 
ul. E. Krásnohorské, kde se nachází původní stromy, 
které tvořily alej podél silnice. 

Císařským patentem z 23. prosince 1817 bylo 
ustanoveno vyhotovení nového katastru (kvůli 
přesné pozemkové dani), který do historie vstoupil 
pod názvem „Stabilní katastr“. Tzv. povinné 
císařské otisky map stabilního katastru představují 
ojedinělé mapové dílo, kopii originální katastrální 
mapy  
v měřítku 1 : 2880. Obsahuje neuvěřitelné množství 
informací o stavu území z období mapování v letech 
1830 – 1836. Mapa obsahuje původní čísla 
pozemkových a stavebních parcel. 

 

 

 

 
Dřevěná zvonice - umíráček 

Parc.č. 2507/1, ul. Padlých hrdinů 
K.ú. Bludovice 

Zvonice byla realizována v roce 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Včelařská kaplička – sv. Ambrože 

Parc.č. 1141/1, ul. Frýdecká 
K.ú. Bludovice 

Kaplička byla realizována v roce 2014, je zasvěcena 
sv. Ambrožovi, patronovi včelařů. 
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Lyžařská sjezdovka s mobilním dětským 
vlekem 

Parc.č. 4065, park Na Nábřeží 
K.ú. Havířov - město 

Lyžařská sjezdovka s mobilním dětským vlekem 
s nízkým vedením lana (volně bez meziprostoru, 
s lanem bez úchytů) v délce 60m, přepravní kapacita 
cca 400 osob/hodinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městské koupaliště Jindřich 

Uzavřený areál, ul. K Zámečku 
K.ú. Havířov - město 

Veřejné koupaliště - rozsáhlá rekonstrukce proběhla 
v letech 2004 – 2006. V roce 2020 se rekonstruoval 
plavecký bazen. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kámen 1896  

Parc.č. 2645/32, ul. Hornosušská 
K.ú. Prostřední Suchá 

Kámen u Restaurace a Penzionu Urban, jejíž historie 
sahá k roku 1896. 
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Zvonice 

Parc.č. 395/3, ul. Okružní 
K.ú. Šumbark 

Zvonice se nachází v areálu Střední školy 
technických oborů, byla zrealizována studenty školy. 
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b. Městské parky 
 
Centrální park 

Parc.č. 468, mezi ulicemi Národní třída a Dlouhá třída 
K.ú. Havířov – město 
Orientační velikost parku – cca 2,6 ha 
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Dětský park 

Parc.č. 331/1, 331/2 a 331/7, mezi ulicemi Fibichova a Beethovenova 
K.ú. Havířov – město 
Orientační velikost parku – cca 5,57 ha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

Park Mládeže 

Parc.č. 227, mezi ulicemi Svornosti a Československé armády 
K.ú. Havířov – město 
Orientační velikost parku – cca 1,85 ha 
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Školní park 

Parc.č. 1362, mezi ulicemi Mírová a Nerudova 
K.ú. Havířov – město 
Orientační velikost parku – cca 0,96 ha 
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Park Na Nábřeží 

Parc.č. 4037/1, 4037/2, 4037/3, 4060, 4063, 4059, 4057, 4061, 4068/1, 4068/3,  

podél ulice Na Nábřeží  
K.ú. Havířov – město 
Orientační velikost parku – cca 7,87 ha 
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Park U Zámku 

Parc.č. 3986/1, část 3979, mezi ulicemi K zámečku a Hlavní třídou 
K.ú. Havířov – město 
Orientační velikost parku – cca 0,73 ha 
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Lesopark Stromovka 

Parc.č. 1616, 2028/1, 2029, 2031 a část 1546, podél ulice U Stromovky  
K.ú. Havířov – město 
Orientační velikost parku – cca 8,91 ha 
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Zeleň vnitrobloků v rámci obytného souboru SORELA 

Centrální část města 
K.ú. Havířov – město 
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Promenáda na nám. Republiky s alejí Metasekvojí čínských 
 

Centrální část města, nám. Republiky 
K.ú. Havířov – město 
 

 
 

 
 

 



100 
 

Středové pásy – plochy veřejné zeleně v ploše komunikace – významný liniový 
kompoziční prvek 

Centrální část města, Hlavní třída a Dlouhá třída – celková souvislá délka cca 4,1km 
K.ú. Havířov – město, Bludovice 
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Park Sponzorů (dříve známý jako park Karolíny Světlé) 

Parc.č. 203/1, 203/16, Dlouhá třída – pod budovou Okresního soudu 
K.ú. Bludovice 
Orientační velikost parku – cca 3,82 ha 
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Park Na Terase 

Parc.č. 202/97, 199/1, 199/2,část pozemku 202/80 mezi ulicemi Karoliny Světlé a Škroupova 
K.ú. Bludovice 
Orientační velikost parku – cca 1,20 ha 
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Lesopark Podlesí – pod budovou Okresního soudu 

Parc.č. 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 204/9, 204/10, 204/11, 204/12, 204/13, 
204/14, 204/15, 204/16, 204/17, 204/18, 204/19, 204/20, 204/21, 204/22, 204/24, 204/25, 204/26  
a část pozemku 202/83  - mezi ulicemi Šrámkova, Emila Holuba a Kubelíkova 
K.ú. Bludovice 
Orientační velikost parku – cca 3,56 ha 
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Lesopark za hotelem Merkurem a u ul. V Zátiší 

Parc.č. 2090/1, 2090/2, 2090/3, 2090/4, 2090/5, 2090/16, 2090/17, 2052/4 a část pozemku 444/1   - 
rozsáhlé území v městské části Podlesí, za hotelem Merkur, za ZŠ na ul. Františka Hrubína, obytnou 
zástavbou na ul. Petra Bezruče a podél ul. V Zátiší a U Hájenky 
K.ú. Bludovice 
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Park Boženy Němcové 

Parc.č. 332, 333  - podél ulice Boženy Němcové 
K.ú. Šumbark 
Orientační velikost parku – cca 0,71 ha 
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Park na ul. Moravská 

Parc.č. 1792/1, 1798, 1797, 1796, 2105/717  - mezi ulicemi Moravská a Ladova 
K.ú. Šumbark 
Orientační velikost parku – cca 1,01 ha 
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Park Krásná rokle 

Parc.č. 864/1, 864/2,864/3, 864/4, 864/5, 864/6, 864/7, 864/8, 864/9, 864/10, 864/11,861/1, 861/2, 
692/4, 994/308   - na ul. Mládí 
K.ú. Šumbark 
Orientační velikost parku – cca 0,83 ha 
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Park Hrdinů 

Parc.č. 251, 250   - na ul. U Pošty 
K.ú. Prostřední Suchá 
Orientační velikost parku – cca 1,16 ha 
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c. Významné pravidelné kulturní akce 
• Novoroční koncert – pořádaný v sále Kulturního domu Leoše Janáčka (leden) 
• Ocenění dárců krve – slavnostní předání ocenění dobrovolným dárcům krve spojené s kulturním 

programem (leden) 
• Reprezentační ples statutárního města Havířova – pořádaný v sále Společenského domu 

Havířov (leden) 
• Líheň – mezinárodní projekt postupové soutěže amatérských hudebních skupin (únor-duben) 
• Knihfest – měsíc čtenářů (březen) 
• Městské oslavy Dne učitelů – slavnostní předání ocenění pedagogickým pracovníkům (březen) 
• Velikonoční městečko – (březen – duben) 
• MISS RENETA – mezinárodní projekt soutěže krásy studentek středních škol (duben) 
• MINITEATRO Jiřího Tibitanzla – celostátní přehlídka zájmových divadel (duben) 
• Den Země – program environmentální výchovy, prezentace ekologických neziskových 

organizací (duben) 
• Májová veselice – tradiční kulturní program na nám. Republiky (květen) 
• Galakoncert TALENT – mezinárodní soutěž amatérských zpěváků populární hudby (květen) 
• Den otevřených dveří havířovských sportovišť – sportovní den dětí a rodičů (květen) 
• Den dětí – pořádaný na nám. Republiky – celoměstský program 
• Havířov v květech – floristická soutěž spojená se slavnostním průvodem a kulturním programem 

(červen) 
• Pietní akt v Životicích – pietní vzpomínka s kulturním programem (srpen) 
• Havířovské slavnosti – kulturní program pro veřejnost pořádaný areálu Městské sportovní haly 

(září) 
• Evropský týden mobility – (září) 
• Evropský den bez aut – sportovní aktivity pro děti a veřejnost (září) 
• Běh naděje – (září) 
• Festival varhanní hudby VOX ORGANI – mezinárodní festival vážné hudby (září – říjen) 
• Svatováclavský hudební festival – regionální festival vážné hudby (září – říjen) 
• Útěk v řetězech – adrenalinová soutěž (říjen) 
• Ocenění osobností společenského života statutárního města Havířov – slavnostní předání 

ocenění (listopad) 
• Vánoční městečko se slavnostním rozsvícením stromu – prodejní jarmark s kulturním 

programem (prosinec)  
 

d. Významné osobnosti  
• Matěj Kasperlík (1801 Dolní Bludovice – 1865 Těšín) – historik, právník, ředitel správy statků 

Těšínské komory, poslancem slezského zemského sněmu 
• Józef Kiedroń (1879 Dolní Bludovice – 1932 Berlín) – báňský inženýr, účastník polského 

národního hnutí na Těšínském Slezsku, polský ministr 
• Rudolf Jasiok (1919 Dolní Suchá – 1944 Polsko) - velitel první roty čs. praporu v SSSR. Zemřel 

1944 v bitvě u Dukly 
• Franz Pacher (1919 Prostřední Suchá – 2018 Salzburg) - rakouský inženýr, průkopník 

moderního ražení tunelů a chodeb a Nové rakouské metody ražení, při které se využívá 
geologické napětí okolního skalnatého masivu  

• Martin Mainer (1959 Havířov) - český umělec, malíř a profesor  malby na Akademii výtvarných 
umění v Praze 

• Anton Bolek (1903 Šumbark – 1985 Prešov) – literární historik, překladatel, filolog, pedagog  
a vědec 

• Alina Farná-Podskalská (1949 Dolní Bludovice) – operní pěvkyně 
•  v Havířově 
• Simona Krainová (1973 Havířov) - česká modelka a herečka. 
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• Richard Krajčo (1977 Ostrava) – herec, moderátor, zpěvák, hudebník. V Havířově roku 1993 
založil kapelu Kryštof 

• Pavel Maslák (1991 Havířov) – český atlet, sprinter. Historicky jediným, kterému se podařilo 
získat třikrát titul halového mistra světa na třech po sobě jdoucích šampionátech 

• Milan Roman (1942 – 2010) - významný funkcionář Českého svazu vzpírání 
• Šárka Kašpárková (1971 Karviná) – sportovkyně, basketbalistka, bývalá atletka 
• Martina Kniezková (1975 Havířov - 2015) – atletka – kategorie tělesně handicapovaní sportovci 

– držitelka světového rekordu v hodu diskem v kategorii F52 
• Kateřina Pauláthová (1993 Havířov) – česká alpská lyžařka 
 
e. Významné organizace a spolky 
• 249 společenských a kulturních spolků sídlících v Havířově 
• 68 spolků s pobočkou v Havířově 
• 4 Nadační fondy 
• 1 Nadace 
• 7 obecně prospěšných společností  
• 42 sportovních klubů, spolků a organizací 
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e. Významná vyhlídková místa 
Pohled na Havířov z ulice Na Vyhlídce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na Havířov od myslivny v Horních Bludovicích 
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HORNÍ BLUDOVICE 
 

    

A. Historie obce 
 

Obec Bludovice, ještě nerozdělená, vznikla na počátku 14. století. První dochovaná 
zpráva pochází z roku 1335. Postupně docházelo k rozdělování obce na část Horní a Dolní, 
následně pak vzniká část Prostřední. První dochovaná zmínka o Dolních Bludovicích pochází 
z roku 1490, později byla tato část připojena k okresu Český Těšín, nyní leží v okrese 
Karviná. Horní Bludovice tvořily v r. 1573 samostatný statek patřící Bludovickým 
z Bludovic. Prostřední Bludovice vznikly jako obec a statek v roce 1711. 

Horní a Prostřední Bludovice měly k sobě blízko již v minulosti a vzájemnost se 
prohloubila i v poválečném vývoji. Protože obě obce ležely na území jednoho okresu a řadu 
úkolů řešily společně, došlo v roce 1959 k jejich sloučení s názvem Bludovice. Často však 
docházelo k nedorozuměním a záměnám s Bludovicemi, které jsou součástí města Havířov, 
a Bludovicemi u Nového Jičína. Bylo proto rozhodnuto změnit název obce na Horní 
Bludovice. V roce 2007 byly Horní Bludovice vyňaty z okresu Frýdek-Místek a připojeny 
k okresu Karviná. 

Obec je položena v pestrém a členitém terénu. Hodnotou území je bezesporu dochovaný 
způsob zastavění obce. Typická pro tuto oblast je rozptýlená slezská zástavba, která se ovšem 
v Horních Bludovicích kvůli výhodné poloze obce u Havířova vyvinula do prakticky 
rovnoměrné kobercové zástavby na celém území obce. Z urbanistického hlediska je 
nejzajímavější zástavba v jihozápadní části obce, kde díky méně intenzivní výstavbě zůstal 
zachován původní charakter zástavby s osamocenými chalupami uprostřed malých políček 
a luk. 
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B. Kulturní hodnoty 

a. Významné oblasti 
 

 

Středověké a novověké jádro obce Horní 
Bludovice 

Jedná se o území, na němž nebyl dosud pozitivně 
prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité 
indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu 
archeologických nálezů jak 51-100%. 
 

 

b. Významné stavby 
 

 
 
 

Dřevěnice 

Parc.č. 156, Horní Bludovice 115 
K.ú. Prostřední Bludovice 

Roubená stavba - typická pro místní lidovou 
architekturu. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hala pro agenturní činnost 

Parc.č. 451, Horní Bludovice 530 
K.ú. Prostřední Bludovice 
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Vysílač 

Parc.č. 511/5 
K.ú. Prostřední Bludovice 

Telekomunikační vysílač postavený na jednom  
z kopců obce Horní Bludovice - Kohout (331 
m.n.m.). 
 

 
 
 
 

 

c. Umělecká díla 
 

 

Dřevěná socha Jana Bludovského 

Parc.č. 257/6 
K.ú. Horní Bludovice 

Autor: Jana Vytřasová (2014). 

Dřevěná socha umístěná na veřejném prostranství u 
Obecního úřadu.  
 

 

 

 

 

Včelí klát Vincent 

Parc.č. 488/9 
K.ú. Horní Bludovice 

Autor: Čestmír Slíva (2010). 

Špalkový úl, který je tvořen dřevěným špalkem a 
stříškou, z čelní strany zdoben řezbou. Pro přístup 
včelaře do úlu má ze zadní strany zakrývatelný 
otvor. 
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d. Pietní místa 
 

Pietní místo 

Číslo evidenční válečného hrobu:  
CZE-8108-30269 
Parc.č. 300/1 
K.ú. Horní Bludovice 

1914-1918, 1939-1945 Vám bratři, kteří jste padli za 
naši svobodu, my živí slavnou přísahu skládáme, že 
Vaši lásce k národu a vlasti věrni zůstaneme! 
Vzpomíná svých zakládajících bratrů sbor dobr. 
hasičů v Pr. a Hor. Bludovicích /Mikoláš Emanuel, 
Tkáč Čeněk/ 
 

 

C. Náboženské hodnoty 

a. Kostely a kaple 
 

 

Kaple sv. Jana Nepomuckého 

Parc.č. 167 
K.ú. Horní Bludovice 

Původně zde byla postavena kaplička či zvonice, kterou 
vystavěli dobrovolníci v roce 1830. V roce 1929 obecní 
zastupitelstvo rozhodlo o zbourání a postavení nynější 
kaple. Vysvěcena byla v roce 1930. 

 

 
 

 

 

 

Kaplička na hřbitově 

Parc.č. 238 
K.ú. Prostřední Bludovice 
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b. Umělecká díla s náboženskou tématikou 
  

 

 

Socha u cesty na Nové Dědině 

Parc.č. 329/1 
K.ú. Horní Bludovice 

Socha u cesty na Soběšovice z roku 1848 
(rekonstrukce v roce 2014 v rámci projektu Historie 
je součástí kulturní krajiny). 

 

 

 

 

 

Grosův kamenný kříž 

Parc.č. 307/4 
K.ú. Horní Bludovice 

Kamenný kříž z roku 1848 stojící u rodinného domu 
č.p. 341 (nedaleko bývalého zámku). 

 

 

 

 

 

 

Dřevěný kříž u cesty ke kapli sv. Jana 
Nepomuckého 

Parc.č. 836/2 
K.ú. Horní Bludovice 

Dřevěný kříž u cesty do Kaňovic s uvedeným 
letopočtem 2007. 
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Dřevěný kříž u Velicesty 

Parc.č. 493/5 
K.ú. Horní Bludovice 

Dřevěný kříž u tzv. Velicesty. 
 

 

 

 

 

 

 

U tří křížů 

Parc.č. 701/14, 888/1, 696 
K.ú. Horní Bludovice 

Soubor tří dřevěných křížů u rozcestí silnic směřující 
do Kaňovic a Sedliště. 

 

 

 

 

 

Dřevěný kříž u cesty na Špluchově 

Parc.č. 731/3 
K.ú. Horní Bludovice 

Dřevěný kříž u parkoviště samoobsluhy. 
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Socha sv. Jana Nepomuckého 

Číslo rejstříku: 31542/8-698 
Parc.č. 668/1 
K.ú. Prostřední Bludovice 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Barokní socha pochází z první pol. 18. stol. 
Znázorňuje sv. Jana Nepomuckého, držícího atribut 
kříže s korpusem ukřižovaného Krista (rekonstrukce 
v roce 2014 v rámci projektu Historie je součástí 
kulturní krajiny). 
 

 

 

 

 

Kamenný kříž u cesty Na Záguří 

Parc.č. 45/40 
K.ú. Prostřední Bludovice 

Kamenný kříž stojící u cesty na Záguří (poblíž 
vodojemu). S nápisem „KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ 
- LP 1954 - VĚNUJE ADOLF TVARDEK“. 
 

 

 

 

 

 

Křížek u cesty na Americe 

Parc.č. 771/6 
K.ú. Prostřední Bludovice 

Křížek u rodinného domu čp. 46. S nápisem 
„SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA ORODUJ 
ZA NÁS“ z roku 1924. 
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Kamenný kříž u hlavní cesty na Americe 

Parc.č. 822/6 
K.ú. Prostřední Bludovice 

Z roku 1927. 
 
 

 

 

 

 

 

Dřevěná zvonice 

Parc.č. 45/40 
K.ú. Prostřední Bludovice 

Dřevěná zvonička u cesty vysoká cca 4 m. 

 

 

 

 

 

 

D. Další hodnoty území 
 

a. Významné pravidelné kulturní akce 
• Bludovické šlápoty – tradiční pěší pochod na území obce (2000/květen) 
• Pálení čarodějnic a stavění Májky – v areálu hasičské zbrojnice (2009/květen) 
• Obecní ples (2000/únor) 
• Výstava Historie Mikroregionu (2018/duben) 

 
b. Významné osobnosti  

• Jan Funiok (nar. ?) – mistr Evropy v cyklotriálu 
• Jiří Erlebach (nar. 1969) – houslista, zpěvák, bavič, šoumen a občan Horních Bludovic, 

který se živí mimo jiné i na zaoceánských lodích 
• Rudolf Adamus (1922) - legionář a aktivní účastník bojů II. světové války 
• Henryk Nitra (1891-1948) – malíř a sochař 
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c. Významné organizace a spolky 
• SPOZ - Sdružení pro občanské záležitosti – zajišťují Obecní ples, Bludovické šlápoty, 

Vánoční jarmark a jiné 
• Sbor dobrovolných hasičů Horní Bludovice (1909) – organizují Pálení čarodějnic, 

Branný den pro děti, Memoriál Karla Petera 
• FC Horní Bludovice (2003) – fotbalový klub mající v tréninku muže, dorost, mladší žáky 

a starší přípravku, Memoriál Jaromíra Pastora  
• Klub důchodců (1980) – cca 50 členů 
• Český svaz chovatelů (1943) – v minulosti organizoval výstavu drobného zvířectva a 

holubů 
• Myslivecký spolek Bukovina Horní Bludovice (1950) – zajišťuje myslivecký kroužek 

pro děti 
• SRPDŠ – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy – místní akce jako Dětský karneval, 

Radovánky, Drakiáda 
• Cyklistický oddíl v Horních Bludovicích – založen v říjnu 2017, cílem je smysluplné 

trávení času mládeže 
• Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Sedliště – v současné době je v Horních 

Bludovicích 20 členů 
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d. Panorama 
Pohled na centrum Horních Bludovic z lokality Osekovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na Horní Bludovice z autobusové zastávky Žermanice u Korbáše 
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HORNÍ SUCHÁ 
 

   
 

A. Historie obce 
 

Počátky urbanizace sídel sahají až do starověku. Ve zdejším prostoru se však urbanizace 
projevuje ve větším měřítku až se začátkem průmyslové revoluce na konci 18. století. Název 
obce Horní Suchá se poprvé objevuje v roce 1305. Do roku 1471 Horní Suchá byla 
vlastnictvím těšínských Piastovců. V druhé polovině 19. století (r. 1864) byl v obci založen 
obecní úřad a tím byla vlastně symbolicky i fakticky potvrzena historická existence Horní 
Suché. Devatenácté století bylo pro obec velmi významné: r. 1810 byla založena škola, 
r. 1832 cukrovar, r. 1835 kostel. Stejně významné a pro rozvoj obce velmi důležité bylo i 20. 
století: r. 1907 byla zahájena výstavba železniční tratě přes Horní Suchou do Českého Těšína, 
r. 1910 byla vybudována cihelna a keramický závod, r. 1911 byla zahájena výstavba dolu. Od 
r. 1940 neměla Horní Suchá obecní úřad. Obec byla od r. 1975 do roku 1990 součástí 
Havířova. V roce 1990 se na základě výsledku referenda obec znovu od Havířova 
osamostatnila. 

Architektura obce Horní Suchá byla silně ovlivněna hornickou činností, nachází se zde 
několik původních kolonií finských domků, které vytváří typický historický ráz a strukturu 
soustředěného území. 
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B. Kulturní hodnoty 

e. Významné oblasti 
 

Stará úřednická kolonie u Dolu 
František 

Ul. Černá cesta – U vlečky 
K.ú. Horní Suchá 

Domky postaveny pro zaměstnance - horníky dolu 
František v padesátých letech. Osada čítající 90 
domků je nyní ve většinovém vlastnictví RPG byty, 
s.r.o. V této osadě dochází postupně k demolici 
domků. Obec má zájem domky odkoupit a proměnit 
lokalitu v lukrativní čtvrť. 
 

 

 

 

 
Dozorecká kolonie - Úřednická osada 
jámy František 

Ul. Starodvorská – Kaštanová – Palárenská 
Parc.č. 298, 296, 294/1, 288, 290, 292 
K.ú. Horní Suchá 
 
Soubor obytných domů postavených v letech 1914-
1918. 

 

 

 

 

 

Kolonie finských domků – Podolkovice 

Ul. Hornosušská – Finská – Vnitřní – Vnější 
K.ú. Horní Suchá 

Kolonie čítající 90 finských domků (dvojdomků), 
postavených v 50. letech 20. století. Domky jsou 
v osobním vlastnictví obyvatel. Kolonie je 
udržovaná. 
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f. Významné stavby 
 

 

Obecní úřad 

Parc.č. 3, ul. Sportovní 2/3 
K.ú. Horní Suchá 

Budova byla postavena v roce 1838, jako první 
zděná školní budova. V letech 1869/70 dostavěno 
první patro. 

 

 

 

 

 

Bývalá česká škola 

Parc.č. 335, ul. Stonavská 365/3 
K.ú. Horní Suchá 

Postaveno v roce 1926 v důsledku zvyšování počtu 
žáků a nedostatku místa. Projektoval významný 
český architekt Prof.Ing.arch.Dr. techn. Milan 
Babuška z Prahy a provedl stavitel Kadlec z 
Karviné. Nyní se v objektu nachází obvodní 
oddělení policie ČR. 

 

 

 

 

 

Bývalá polská základní škola 

Parc.č. 15/1, ul. Sportovní 227/4 
K.ú. Horní Suchá 

Postavená v roce 1904 (červená škola). V roce 2020 
proběhla rozsáhlá rekonstrukce celé budovy. 
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Polská základní škola 

Parc.č. 8, ul. Těrlická 407/5 
K.ú. Horní Suchá 

Otevření školy dne 31.8.1930 (žlutá škola). 
 

 

 

 

 

 

 

Dělnický dům 

Parc.č. 266, ul. Centrum 231/3 
K.ú. Horní Suchá 

Budova byla postavena roku 1907. V současnosti je 
po rekonstrukci a je hojně využívána pro konání 
nejrůznějších společenských akcí. 

 

 

 

 

 

 
Skipová věž Dolu František 

Parc.č. 1055/81, ul. Na Františku 
K.ú. Horní Suchá 

Postavena v osmdesátých letech (1977-1983). 
Železobetonová, monolitická skipová věž F4 se 
nachází v areálu bývalého dolu František a svou 
výškou 85,5 metrů je významnou dominantou obce 
Horní Suchá a celého okolí. Vrchol věže je sice 
nakloněn o 12 cm, neznamená to však výraznou 
ztrátu stability věže. 
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Dům lékaře Vavřince Glasera 

Parc.č. 26, ul. Centrum 226 
K.ú. Horní Suchá 

Místní obětavý lékař a šlechetný člověk. Zasloužil se 
o vznik zdejší české základní školy. 

 

 

 

g. Umělecká díla 
 

 

 

Kamenná socha 

Parc.č. 90, ul. Těrlická 
K.ú. Horní Suchá 

Kamenná socha před českou základní školou. 
 

 

 

 

 

 

Bronzová bysta věnovaná Marii 
Glázrové (1911-2000) 

Parc.č. 266, ul.Centrum 231/3 
K.ú. Horní Suchá 
Významná česká herečka, členka činohry Národního 
Divadla, která pocházela z rodiny hornosušského 
rodáka, lékaře a nadšeného ochotníka MUDr. 
Vavřince Glasera. Ztvárnil vynikající sochař MgA. 
Robert Buček, Ph.D. 
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Bronzová bysta věnovaná Bronislavu 
Poloczkovi (1939-2012) 

Parc.č. 266, ul.Centrum 231/3 
K.ú. Horní Suchá 
 
Významný herec, člen činohry Národního Divadla. 
Ztvárnil vynikající sochař MgA. Robert Buček, 
Ph.D. 

 

 

V prostorách Domova pro seniory na ulici Vnitřní se každoročně koná Řezbářský plenér 
s názvem „Vtiskni stromu duši“. Plenéru se účastní umělci z České republiky, Slovenska, 
Polska a vytvářejí svá díla s hornickou či folklórní tématikou. Vyhotovené sochy jsou 
vystaveny na území obce. Následuje ukázka několika z nich. 
 
 
 

Symbol obce Horní Suchá  
(4. Řezbářský plenér - 2014) 

Parc.č. 3140/3, ul. Centrum 
K.ú. Horní Suchá 

Autor Ing. Igor Kučera – Vřesina u Hlučína. 

Umístěna blízko křižovatky silnic Dělnická – 
Stonavská – Těrlická. 

 

 

 

 

 
Hudebník s basou, Houslista, 
Harmonikář a Dirigent  
(5. Řezbářský plenér - 2015) 

Parc.č. 180/1, ul. Vnitřní 
K.ú. Horní Suchá 

Autor Mgr. Čestmír Slíva – Havířov, Ing. Igor 
Kučera a Adam Balajka, Dis. 

Umístěna v areálu Klubu hornických důchodců. 
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Orli 
(5. Řezbářský plenér - 2015) 

Parc.č. 3140/3, ul. Centrum 
K.ú. Horní Suchá 

Autor Pavel Herák– Orlová 

Umístěna v areálu Klubu hornických důchodců. 
 

 

 

 

 

 

Rodinka 
(4. Řezbářský plenér - 2014) 

Parc.č.180/1, ul. Vnitřní 
K.ú. Horní Suchá 

Autor MgA. Robert Buček, Ph.D. – Uherské Hradiště. 

Umístěna v areálu Klubu hornických důchodců. 
 

 

 

 
 
 
Sv. Barbora 
(2. Řezbářský plenér - 2012) 

Parc.č. 34/1, ul. Sportovní 
K.ú. Horní Suchá 

Autor Mgr.Čestmír Slíva – Havířov. 

Patronku všech havířů vytvořil ze staletého dubu 
havířovský řezbář Čestmír Slíva v rámci druhého 
ročníku řezbářského plenéru (v roce 2012). Socha 
vážící téměř 600 kilo je umístěna naproti červené 
školy na okraji parku. 
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h. Pamětní desky 
 

Pamětní deska – 
Jerzy Kantor (1872-1954) 

Parc.č. 266, ul. Centrum 
K.ú. Horní Suchá 

Horník, dělnický aktivista v Těšínském Slezsku, 
poslanec, předseda Potravinářského sdružení a také 
předseda vzdělávacího a podpůrného spolu 
Bratrstvo. Byl iniciátorem výstavby Dělnického 
domu. Plaketa na Dělnickém domě byla odhalena 
3.12.2013. Umělecké dílo ztvárnil sochař MgA. 
Robert Buček, PhD. 
 

 

 

 
Pamětní deska – 
Józef Dostal (1826 - 1873) 

Parc.č. 1, ul. Sportovní 
K.ú. Horní Suchá 

Poslanec Slezského Sejmu v Opavě, od roku 1864 
starosta Horní Suché. Pracoval také jako ředitel 
Larischova cukrovaru, zakladatel farnosti, školní 
knihovny a průkopník výuky v polském jazyce. 
Pamětní deska umístěna na venkovní zdi kostela 
sv. Josefa vpravo od vchodu. 

 

 

 

 

Pamětní deska – 
Genmjr. v. v. Pavel Kocfelda (1917 - 
1992) 

Parc.č. 359, ul.Centrum  
K.ú. Horní Suchá 

Poslanec Slezského Sejmu v Opavě, od roku 1864 
starosta Horní Suché. Pracoval také jako ředitel 
Larischova cukrovaru, zakladatel farnosti, školní 
knihovny a průkopník výuky v polském jazyce. 
Pamětní deska umístěna v parku Hrdinů u hlavní 
cesty. 
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Pamětní deska ke stávce horníků v roce 
1932 

Parc.č., ul. 1293, ul. Stonavská 
K.ú. Horní Suchá 

Důvodem této stávky byla stále se zhoršující životní 
úroveň horníků, kteří v důsledku hospodářské krize 
byli propuštěni, nebo jim bylo sníženo množství 
pracovních dnů a tedy i výdělky. Stávka trvala 
od 29. března 1932 do 1. dubna 1932. při které byl 
policií zastřelen horník Wladyslaw Karwiński. 

 

 

 

 

Pamětní kámen – Lípa svobody 

Parc.č. 34/4, ul. Sportovní 
K.ú. Horní Suchá 

Pamětní kámen k zasazené lípě dne 28.10.2005 
k 700. výročí obce Horní Suchá. Nachází se v parku 
za obecním úřadem. 

 

 

 

 

 

i. Pietní místa 
 

Pietní místo – deska 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-30162 
Parc.č. 1110/1, ul. Důlní 
K.ú. Horní Suchá 

Pomník věnovaný čtyřem zastřeleným horníkům. 
Odhalen byl v roce 1946, úprava v roce 1975. Autor 
A. Kubiczek. V dvoudílném bloku z betonu je 
vsazena původní nápisová deska z černé švédské 
žuly s textem: Ny tym miejscu/ zostali rozstrzelani 
przez nac. hitl./ 20.2.1945 / Duda Jozef 1914 / 
Paszek Antoni 1888/ Tyrlik Karol 1893/ Urban 
Wiktor 1901/ Czesc ich pamieci./ 
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Pietní místo – Pamětní deska 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-30173 
Parc.č. 1055/122, ul. Důlní 
K.ú. Horní Suchá 

Pamětní deska, kterou vytvořil A. Kubiczek, byla 
odhalena 25.8.1946. Je vytvořena z černé švédské 
žuly a má rozměry 170x70cm a je umístěna u 
hlavního vstupu do budovy. Do desky je vyryt tento 
text: Za nesvobody byli postříleni nebo umučení 
v koncentračních táborech /nebo podlehli 
nacistickému běsnění, tito naši spolupracovníci//, 
Věčná paměť umučeným kamarádům! Nehynoucí 
vděčnost osvoboditelům! /Opatrujeme svobodu 
a demokracii!// 

 

 

Pietní místo – deska 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-30163 
Parc.č. 116/3, ul. 6.srpna (hřbitov) 
K.ú. Horní Suchá 

POMNÍK I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY, který byl 
odhalen v roce 1929 a doplněn v roce 1949. 
Autorem je kameník A. Malina z Orlové. Na 
zpracovaném bloku stojí socha vojáka, loučícího se 
se ženou a dítětem. Ve spodní části jsou vsazeny dvě 
desky z černé švédské žuly, na kterých je text. viz 
seznam vojáků. Nad těmito deskami je vložena 
deska   podobě lunety, na které je uvedeno - Padlým 
ve svět. válce/poleglym we swiat. woj./ 14-18  39-
45/ věnují ob. Hor. Suché/ ofiaruja ob.// 

 

 

Pietní místo – deska 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-30177 
Parc.č. 359, ul.Centrum 
K.ú. Horní Suchá 

Pomník na místě popravy provedené 18.7.1944. 
Na betonovém soklu je umístěna nakloněná 
nápisová deska z mramoru, na které je text: Politické 
oběti německého fašismu 1939-1945/ v 
koncentračních táborech/ Ofiary polityczne 
faszyzmu niemieckiego/ w obozach 
koncentracyjnych// Následuje ve čtyřech sloupcích 
jména: Na místě popraveni:/ Na miejscu powieszeni/ 
18. VII. 1944. 
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Válečný hrob s ostatky 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-30189 
Parc.č. 116/3, ul. 6.srpna (hřbitov) 
K.ú. Horní Suchá 

Náhrobek oběti II. světové války, který byl odhalen 
v roce 1969 a jehož autorem je akad. soch. Frant. 
Swider. Na hrobce zakryté deskou, stojí křídlový 
pomník z tmavé, slezské žuly, v jehož středu 
je umístěna socha stojící truchlící ženy, za kterou 
je vysoký kvádr, zakončený latinským křížem, 
na kterém je text: Niezabijaj// Původně oběti 
zastřelené 20.2.1945 byly pochovány u dolu 
František, exhumovány byly 3.6.1945  pohřbeny 
na tomto místě. Další exhumace zastřelených 
ze srpna a září roku 1944 a dne 10.6.1945. 

 

 

Památník 

Číslo evidenční válečného hrobu:  
CZE-8108-30175 
Parc.č. 359, ul. Centrum 
K.ú. Horní Suchá 

Komplex tří památníků - odhalený 16.7.1949, je 
dílem autorského kolektivu akad. soch. F. Swidera a 
ad. Kubiczka. Z levé strany - pomník rudoarmějcům: 
Pomník je ve tvaru pyramidy, na čelní stěně je text 
v ruském jazyce, psaný azbukou: Pogibli 
v borbě/protiv germanskim/ zachvatčikom/ Gorna 
Sucha 5 go maja 1945/ věčnaja 
 

 

 

 

 

Pietní místo – Bludný balvan 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-30176 
Parc.č. 359, ul. Centrum 
K.ú. Horní Suchá 

Bludný balvan letopočet 1939-1944. 
 

 

 



5. Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Havířov 2020 
 

133 
 

 

 

Pomníky obětí životické tragédie 

Lokalita Havířov – Životice, Horní Suchá, 
Těrlicko K.ú. Horní Suchá 

Památníky občanům zastřeleným nacisty na území 
Havířova – Životice za 2. světové války. Celkem 26 
pomníků s uvedenými jmény, na území obce Horní 
Suchá je 6 pomníků, 19 pomníků je na území města 
Havířova, pomník č. 24 se nachází na k.ú. Horní 
Těrlicko. 
 

 

 

 

 

 

Pomník oběti životické tragédie – č.9 

Parc.č. 3133/1, ul. Zelená – si 100 m od domu 
čp. 12 směrem na Pašůvku 
K.ú. Horní Suchá 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Pawlas Karel. 

 

 

 

 

 
Pomník oběti životické tragédie – č.10 

Parc.č. 3133/1, lesní cesta – si 200 m od závory 
z ul. Zelené v lesním porostu 
K.ú. Horní Suchá 

Památník z godulského pískovce se jmény – 
Palowski Alois a Pielgrzymek Anton 
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Pomník oběti životické tragédie – č.11 

Parc.č. 2992/2,  ul. Lesní – naproti domu čp. 8 
K.ú. Horní Suchá 

Památník z godulského pískovce se jmény – 
Kozusznik Leopold a Kozusznik Zenon. 

 

 

 

 

 
Pomník oběti životické tragédie – č.12 

Parc.č. 3133/1, ul. Zelená – v zalesněném 
porostu ve vzdálenosti 200 m od vstupné brány 
do zahrádkové osady č.5 
K.ú. Horní Suchá 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Kraina Josef. 
 

 

 

 

 

Pomník oběti životické tragédie – č.13 

Parc.č. 3133/1, ul. Zelená – v zalesněném 
porostu ve vzdálenosti 10 m naproti domu čp. 
246/23a 
K.ú. Horní Suchá 

Památník z godulského pískovce se jmény – Guziur 
Anton a Guziur Emil. 
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Pomník oběti životické tragédie – č.14 

Parc.č. 3133/1, ul. Zelená – v zalesněném 
porostu na lesní cestě ve vzdálenosti 20 m od 
křižovatky ulic Zelená a Na Dolanech 
K.ú. Horní Suchá 

Památník z godulského pískovce se jmény – 
Krzystek Karel a Polok Rafal. 
 

 

 

C. Náboženské hodnoty 

c. Kostely a kaple 
 

 

Farní katolický kostel sv. Josefa 

Parc.č. 1, ul. Sportovní 
K.ú. Horní Suchá 

Kostel sv. Josefa byl přestavěn v roce 1864 ze zděné 
kaple Nejsvětější Nanebevzaté Panny Marie. 
Od listopadu 2017 se kostel pyšní třemi novými 
bronzovými zvony Sv.Josef, Sv.Hedvika, Sv.Jan 
Pavel II. 
 

 

 

 

 
Evangelická kaple na hřbitově 

Parc.č. 117/2, ul. 6. srpna 
K.ú. Horní Suchá 

Evangelická kaple z roku 1927 s ručně kovaným 
křížem, která se nachází na místním hřbitově. 
Rekonstruována v roce 1993. Od roku 2002 se zde 
každou první neděli v měsíci konají bohoslužby. 
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Sborový dům a kostel církve bratrské 

Parc.č. 2757, ul. Těrlická 353/64 
K.ú. Horní Suchá 

 

 

 

 

d. Umělecká díla s náboženskou tématikou 
 

 

Socha Panny Marie u kostela 

Parc.č. 2, ul. Sportovní 
K.ú. Horní Suchá 

Socha Panny Marie z roku 1895 je umístěna nalevo 
před vchodem do kostela. 
Ve spodní části napsáno: „O vy wszyscy, którzy 
idziecie przez droge baczcie i przypatrzcie sie, jezeli 
jest boleść jako boleść moja.“ Ku czci i chwale 
Najsw. Maryi Panny Bolestnej zfundowali antoni 
Pulcer i Maryanna malzonka jego w roku 1895. 

 

 

 

 
 
 
Kamenný kříž u kostela 

Parc.č. 2, ul. Sportovní 
K.ú. Horní Suchá 

Kamenný kříž je umístěn napravo před vchodem do 
kostela. 
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Krucifix – ručně kovaný kříž 

Číslo rejstříku: 33301/8-2221 
Parc.č. 908/1, ul. Hornosušská 
K.ú. Horní Suchá 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Ručně kovaný litinový kříž z roku 1870, jehož 
zakladatelem byl místní obyvatel Józef Janeczek. 
Proti rodinnému domu čp. 14. 
 

 
 
 
 
 

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Číslo rejstříku: 33921/8-2220 
Parc.č. 34/15, ul. Sportovní 
K.ú. Horní Suchá 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Kamenická práce z roku 1843, kterou nechal 
postavit místní rolník Josef Trojan. Na podstavci je 
vyryt nápis: Josef Trojan tu Statuy wistawil ke czti 
a Chwale Boži. Jan Nepomucký je uctíván jako 
mučedník zpovědního tajemství a patron 
při přírodních pohromách a povodních. 

 

 

 

D. Další hodnoty území 
 

a. Městské parky 
 

Park hrdinů 

Veřejně přístupný park u obecního úřadu v centru 
obce. V roce 2012 proběhla jeho rekonstrukce. 
Park je doplněn dřevěnými sochami z řezbářského 
plenéru, konaného v prostorách Domova pro 
seniory na ulici Vnitřní. V parku jsou umístěny 
evidované válečné hroby, u kterých každoročně 
probíhá kladení věnců. 
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b. Významné pravidelné kulturní akce obce 
• Obecní ples (2005/leden) 
• Hornosušská pouť (květen) 
• Hornosušský kahanec - regionální amatérský turnaj ve stolním tenise 

(1975/červen) 
• Řezbářský plenér (2010/červenec) 

 
c. Významné osobnosti obce 

• MUDr. Vavřinec Glazer (1875 - 1942) - místní lékař, který zde po dlouhou dobu 
pracoval. Zasloužil se o vybudování české základní školy, oživil hospodářský 
a společenský život v obci. 

• Marie Glázrová (1911 Horní Suchá - 2000 Praha) - dcera doktora Glazera, herečka 
činohry Národního divadla 

• Pavel Kocfeld (1917 Horní Suchá – 1992 Praha) – pilot britského Královského letectva – 
RAF a 1. československého samostatného stíhacího leteckého pluku v SSSR 

• Bronislav Poloczek (1939 Horní Suchá – 2012 Praha) - významný český herec, 
• Tadeusz Michejda (1879 Návsí – 1956 Varšava) – lékař působící v obci Horní Suchá, 

společensko-politický pracovník, senátor, poslanec, ministr zdravotnictví 
• Ota Zaremba (1957 Havířov) - olympijský vítěz z roku 1980 ve vzpírání s výkonem 395 

kg žijící celý život v Horní Suché 
 

d. Významné organizace a spolky 
• Místní skupina PZKO – Polský kulturně – osvětový svaz 
• Sbor Církve bratrské v Horní Suché 
• Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, oblastní sdružení Karviná - Ostrava 
• Sbor dobrovolných hasičů – založení 1903 
• Český zahrádkářský svaz, základní organizace č.16, Horní Suchá 
• Sdružení rodičů ZŠ Horní Suchá 
• Dechová hudba „Hasičanka“ 
• Skupina matice školské při Mateřské škole s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché 
• Farní sbor Slezské církve evangelické 
• Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – organizace nabízí rehabilitační 

a rekondiční programy pro opětovné začlenění do společnosti osoby dlouhodobě či trvale 
nemocné 

• Klub hornických důchodců Dolu František Horní Suchá – ustavující schůze v roce 1963 
• Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej, Horní Suchá 
• Kroužek krojovaných horníků – kroužek vznikl v roce 1921 pod názvem „Svaz 

krojovaných horníků“ při Dole František. 
• Skupina matice školské při Základní škole s polským jazykem vyučovacím v Horní Suché 
• Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. 
• Ženský pěvecký sbor Šárka, z. s. 
• Tělovýchovná jednota Depos Horní Suchá 
• Florbalový klub Horní Suchá – vznikl v roce 2004 spojením dvou havířovských klubů 
• Vzpěračská hala Oty Zaremby Horní Suchá – sídlo v bývalém domě Chovatelů, za 

Domem PZKO, v oddíle je zaregistrováno 52 vzpěračů 
• Český kynologický svaz ZKO Horní Suchá 
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e. Významná vyhlídková místa 
Pohled na Horní Suchou ze skipové věže bývalého Dolu František 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na Horní Suchou, na část Podolkovice 
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TĚRLICKO 
 

 

     

A. Historie obce 
 

Těrlicko patří k nejstarším obcím na Těšínsku. Podle některých materiálních 
a archeologických nálezů by Těrlicko mohlo být staré kolem tisíce let. První písemná zmínka 
o Těrlicku pochází z roku 1229. V roce 1440 se pak stala obec součástí skočovského panství, 
jehož držitelem byla kněžna Eufemie. Na konci 16. století byla obec rozdělena na Horní 
a Dolní Těrlicko. V roce 1731 se stalo Těrlicko majetkem rodu Larischů, kteří byli také 
posledními šlechtickými majiteli panství. V roce 1792 se stal majitelem hrabě Jan Larisch-
Mönnich.  

V roce 1926 končí období šlechtických držeb obcí. Zásadní změny v situaci Těrlicka 
však nastávají rozhodnutím o zahájení výstavby přehradní nádrže v roce 1953. Výstavba 
přehrady obec zcela změnila. Bylo zatopeno 141 objektů. Patřily k nim např. veřejné budovy, 
rodinné domy a také kostel. Těrlická přehrada byla jako zásobárna užitkové vody pro 
Těšínsko uvedena do provozu v roce 1962. 

V roce 1964 byly obce Dolní a Horní Těrlicko sloučeny jako jeden administrativní celek 
s názvem Těrlicko. V roce 1975 spojily obce Těrlicko a Hradiště v jeden správní celek. Obec 
se postupně stala střediskem turistického ruchu. Byly zde zřízeny veřejné pláže, 
loděnice,  postaveny rekreační zařízení, dětské chatové tábory a množství soukromých chat. 

V současné době dominantní funkcí obce je funkce obytná, kterou výrazně doplňuje 
funkce rekreační, vázána především na letní sezónu. Souvislá obytná zástavba s občanskou 
vybaveností sloužící celému správnímu území obce Těrlicko je soustředěna mezi východním 
břehem Těrlické přehrady a západní hranicí obce, přímo navazuje na zástavbu Havířova. 
Další významná soustředěnější obytná zástavba je situována v Hradišti, zástavba zde nemá 
vytvořenou náves a ani zde není žádná stavební dominanta. 

Zbývající zástavba obce je charakterizována jako rozptýlená zástavba. Architektonická 
úroveň jednotlivých staveb ve všech třech katastrálních územích je různá, jen málo objektů 
navazuje na tradiční způsob a vzhled zástavby. 
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B. Kulturní hodnoty 

a. Významné oblasti 
 

 
 

Lokalita Hradiště pod Babí horou 

Číslo státního archeolog. seznamu: 15-44-19/1 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

Jedná se o území s pozitivně prokázaným a dále 
bezpečně předpokládaným výskytem 
archeologických nálezů. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Středověké a novověké jádro obce 
Hradiště pod Babí horou 

Číslo státního archeolog. seznamu: 15-44-23/1 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

Jedná se o území, na němž nebyl dosud pozitivně 
prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité 
indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu 
archeologických nálezů jak 51-100%. 

 

  

 

b. Významné stavby 
 
Jaškovská krčma 

Číslo rejstříku: 14277/8-2223 
Parc.č. 698/1, ul. Přehradní 242/13 
K.ú. Horní Těrlicko 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

První zmínka o této jedné z nejstarších hospod 
ve Slezsku pochází z roku 1268. Budova byla podle 
potřeby přestavována a rozšiřována. Po požáru roku 
1682 byla dostavěna do dnešní podoby. V některých 
místnostech je původní žebrová klenba, ve sklepích 
zdivo ze 13. století. V roce 1954 byla objevena 
podzemní chodba, která zřejmě sloužila jako 
úniková cesta. Jaškovská krčma dnes slouží jako 
rekreační zařízení a restaurace. 
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Letohrádek s hladovou zdí 

Číslo rejstříku: 15835/8-2224 
Parc.č. 2924, ul. Těšínská 142/71 
K.ú. Horní Těrlicko 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Nechal jej postavit hrabě Larisch v letech 1801-
1804. Jednoposchoďová válcovitá stavba tvoří jádro, 
na které navazují dvě křídla o jednom pokoji, vzadu 
se pak nachází schodiště do věže. Ovocný sad byl 
v roce 1847 ohrazen zdí z lomeného kamene, kterou 
nechal hrabě Larisch postavit, aby dal lidem práci 
a oni si během hladomoru mohli vydělat nějaké 
peníze. Proto se jí říkalo hladová zeď. Původně 
dosahovala výšky dvou metrů, Objekt je 
v soukromém vlastnictví a není přístupný veřejnosti. 

 

 

Bývalý zámek čp.1 

Číslo rejstříku: 16950/8-786 
Parc.č. 701/1, ul. Promenádní 1/21 
K.ú. Horní Těrlicko 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Empírové šlechtické sídlo nechal postavit hrabě Jan 
Larisch-Mönnich před rokem 1800, jádro je však 
staršího data. Dnes spatříte nevelkou jednopatrovou 
budovu, obdélného půdorysu s mansardovou 
střechou. Kolem se nachází park s barokním 
sousoším sv. Jana Nepomuckého. Zámek není 
veřejnosti přístupný, slouží k rekreačním účelům. 
 

 

c. Umělecká díla 
 

 

 

Dřevěný sloup na náměstí v Těrlicku 

Parc.č. 1025/1, ul. Májová 
K.ú. Horní Těrlicko 

Na náměstí před lékárnou. 
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Dřevěné sochy Jaška, Trdla a mnicha 

Parc.č. 698/1, ul. Přehradní 
K.ú. Horní Těrlicko 

Tři maskoti krčmy stojí vedle Jaškovské krčmy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dřevěná socha Sv. Floriána před 
hasičskou zbrojnicí 

Parc.č. 221, ul. Hradišťská 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

U hasičské zbrojnice v Hradišti. 
 

 

 

 

 

 

 

Dřevěná socha chlapce s dívkou před 
základní školou v  Hradišti  

Parc.č. 702, ul. Hradišťská 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

Před zrekonstruovanou školou. 
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Sochařský park – Horní Dvůr 

Parc.č. 701/1, 700/10, 700/5, 700,12 795/2, 
701/2, 795/1 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

Galerie v přírodě byla založena prvními kamennými 
sochami v roce 2002, kdy byly tyto skulptury 
přepraveny z hornického muzea LANDEK PARKU, 
kde se konají mezinárodní kamenná sochařská 
sympozia. Svá díla umělci věnovali různým místům 
v Moravskoslezském kraji. Sochařský park 
v Těrlicku-Hradišti byl slavnostně vyhlášen v roce 
2009. Většina soch byla v roce 2018 přemístěna na 
novou lokalitu. Sochařský park v současnosti leží na 
úbočí Babí hory. Sochy jsou zakomponovány mezi 
stávající stromy a celý park působí celistvým 
dojmem. 

 

 

 
 
2008 Donald Buglas (Nový Zéland) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Sny malého prasátka“ 
Maletinský pískovec, slezská žula, landecký 
pískovec 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010 Agnieszka Mikolajczyk (Polsko) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Artificial Life Form“ 
Božanovský pískovec, švédská žula 
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2006 Rudolf Jakob Kaltenbach 
(Německo) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Smíření“ aneb „Kameny bez hranic“ 
Slezská žula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2006 Peter Machata (Slovensko) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Dvojice“ 
Maletínský pískovec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2008 Marie Šeborová (ČR) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Stůl“ 
Kubánský mramor 
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2008 Janusz Szumaszenko (Polsko) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Brána na sever“ 
Supikovický mramor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 Matej Rosmány (Slovensko) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Dým“ 
Slezská žula 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
2006 Zuzana Čížková (ČR) 

Parc.č. 795/2, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Mamutí kel“ 
Slezský mramor 
Momentálně vyvrácen ze svého místa. 
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2008 Radko Mačuha (Slovensko) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„SORELA“ 
Slezská žula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2008 Jaromír Svaříček (ČR) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Anděl z kolny“ 
Maletínský pískovec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002 Janusz Owsiany (Polsko) 

Parc.č. 700/10, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Penelope a Odyseus“ 
Božanovský pískovec 
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2008 Marie Šeborová (ČR) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Harfa“ 
Šluknovský syenit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2004 Bogdan Wajberg (Polsko) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Líbám a dojímám“ 
Brazilské gabro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2004 Martin Kuchař (ČR) 

Parc.č. 1052/24, ul. Vinohradská 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Trůn a stůl“ – Socha se v současnosti nachází na 
soukromém pozemku. 
Štěpánovický syenit 
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2008 Janusz Czumaczenko (Polsko) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Kalendář“ 
Šluknovský syenit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2006 David Trevino Escobedo (Mexiko) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Obětní kámen“ 
Maletínský pískovec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2002 Erich Reischke (Německo) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Kamenný most“ 
Křištánovský diorit 
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2006 Igor Kalina (ČR) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Figura“ 
Slezská žula, miletínský pískovec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2008 Sallah Hammed (Egypt) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Abstraktní kompozice“ 
Maletínský pískovec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 Tomáš Franta (ČR) 

Parc.č. 795/2, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Baroko v Čechách a na Moravě“ 
Hořický pískovec 
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2008 Lugossy László (Maďarsko) 

Parc.č. 700/10, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Paměť kamenů“ 
Slezská žula 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

2004 Jiří Marek (ČR) 

Parc.č. 795/2, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„La commedia erotique“ 
Hořický pískovec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 Patrik Kovačovský (Slovensko) 

Parc.č. 700/10, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Dva kokony“ 
Štěpánovický syenit 
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2019 Andrei Balashov (Rusko) 

Parc.č. 795/2, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Těrlická nymfa“ 
Vračanský vápenec 

 
 

 

 

 

 

 

2019 Tereza Holy (ČR) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Dech“ 
Vračanský vápenec 
 

 

 

 

 

  

2019 Robert Buček (ČR) 

Parc.č. 700/10, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Výkleky“ 
Strzegomská žula, vračanský vápenec 
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2019 Marcía De Bernardo (Brazílie) 

Parc.č. 701/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Methamorphosis“ 
Švédská žula 
 

 

 

 

 

 

2019 Paolo Vivian (Itálie) 

Parc.č. 700/1, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Inner infinity“ 
Vračanský vápenec 

 

 

 

 

  

 

2019 Majid Haghighi (Írán) 

Parc.č. 700/10, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Dancer“ 
Strzegomská žula 
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2019 Damjan Komel (Slovinsko) 

Parc.č. 700/10, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„The Queen“ 
Strzegomská žula 

 

 

 

 

 

 

2019 Juan Luis Dörr Bulnes (Chile) 

Parc.č. 710/2, ul. Vyhlídková 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

„Amulet“ 
Švédská žula 
 

 

 

d. Památníky a pamětní desky 
 

 

Památník letců Źwirka a Wigury 

Parc.č. 1354, ul. U Památníku  
K.ú. Dolní Těrlicko 

Místo tragického letu dvou slavných Poláků – 
pilota por. Franciszka Źwirka a mechanika Ing. 
Stanislawa Wigury, kdy je dne 11.9.1932 potkala 
vichřice a stroj se zřítil do lesa. Na místě je 
sochařem A. Pelikánem z Olomouce postaven 
památník. Původní památník byl během 
nacistické okupace zničen, uchoval se pouze 
žulový kámen s nápisem „Žwirko a Wigura – 
11.9.1932“. 
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Kámen na velké hrázi 

Parc.č. 2397/2, ul. U Hráze 
K.ú. Dolní Těrlicko 

Zahájení výstavby přehradní nádrže bylo v roce 
1953. Během výstavby bylo zatopeno 141 objektů, 
mezi které patřily např. veřejné budovy, rodinné 
domy, kostel. Těrlická přehrada je zásobárnou 
užitkové vody pro Těšínsko. Uvedena do provozu 
1962. V letech 2010-2013 proběhla rekonstrukce 
koruny hráze přelivu a skluzu. 

 

 
 

 

Pamětní deska na kostele sv. Vavřince 

Parc.č. 2957, ul. Těšínská 
K.ú. Horní Těrlicko 

Franz Joseph Staudacher (1830-1892) byl prvním 
ředitelem Rolnické školy v Chotěbuzi (dnes 
střední škola zemědělská). Po absolvování 
university byl správcem rakouského c.k. majetku 
a skladů v Hagenau a Pogenhof  a dvorním 
vyslancem  královského württembergského 
úřadu. Byl navržen císaři Františku Josefovi 
k vyznamenání Zlatým křížem za zásluhy. Než 
mohl císařovo vyznamenání převzít, po 
jednadvacetiletém působení v Chotěbuzi v roce 
1892 zemřel. 

 

 
 
 
Čtyřmezí – setkání k 28.říjnu 

Parc.č. 1230, ul. Třanovická 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

Památník ke zrodu našeho státu v roce 1918. Na 
místě styku hranic obcí Horní Žukov – Koňakov – 
Hradiště – Třanovice byl 10.7.1938 slavnostně 
usazen hraniční kámen vážící dvě a půl tuny. 
Zároveň byly osázeny 4 lípy. Symbol čtyřky. Místo 
se nachází na rozcestí cest, z nichž každá vede na 
jinou světovou stranu. 
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Pamětní deska válečným veteránům 

Parc.č. 1116 
K.ú. Horní Těrlicko 

Deska ze švédské žuly s nápisem „Na věčnou 
památku našim synům a dcerám, kteří padli 
v boji za mír“ je umístěna na fasádě Kulturního 
domu v centru obce. 

 

   

 

 

 

 

Pamětní deska Wladyslawu Waszkovi 

Parc.č. 1116 
K.ú. Horní Těrlicko 

Deska ze švédské žuly vznikla jako památka oběti 
stalinizmu. Umístěna na fasádě Kulturního domu 
v centru obce. 
 

 

 

e. Pietní místa 
 

 
Válečný hrob s ostatky 

Číslo evidenční válečného hrobu:  
CZE-8108-07647 
Parc.č. 2956, 2959 
K.ú. Horní Těrlicko 

Pamětní deska odhalena v roce 1982 na hrobě 
rudoarmějců. Na klasickém hrobě je umístěna 
šikmá pamětní deska s textem: „Neznámí vojáci 
/RA/ padli při osvobození obce Těrlicko 
3.5.1945“. 
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Válečný hrob s ostatky 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-07650 
Parc.č. 2218/1 
K.ú. Horní Těrlicko 

Náhrobek z roku 1949. Hrob je zakrytý deskou ze 
světlé, slezské žuly. Pomník je pyramidovitý 
z tmavé slezské žuly s rytým, zlaceným písmem 
a pěticípou hvězdou ve vrcholu. Text „Ivan Gladko 
3.5.1945 - Nad slovanskou zemí k smrti držel štít, ve 
slovanské zemi věčný našel klid. - Na věčnou paměť 
KSČ v Horním Těrlicku“. 

 

 
 

 
 
Pietní místo – objekt 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-30585 
Parc.č. 1116 
K.ú. Horní Těrlicko 

Není VH podle zákona č. 122/2004 Sb. 
Na budově kulturního domu PAMĚTNÍ DESKA 
odhalena 8. 5. 1975, jejím autorem je Gustav 
Podvojský. Pamětní deska je vytvořena ze 
švédské žuly. Text: „Obec Těrlicko osvobozena 
Sovětskou armádou 3.5.1945“. Rozměry 
43x65x3cm. 

 
 
 

 
Pietní místo - deska 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-30578 
Parc.č. 2857 
K.ú. Horní Těrlicko 

POMNÍK OBĚTEM I. SVĚTOVÉ VÁLKY, který 
byl odhalený v roce 1934 a je dílem kameníka Fr. 
Hambálka. 
Je zhotoven z šedého mramoru, hrobové pole je 
přikryto šedou deskou. V čele je postaven 
pyramidovitý pomník, v horní části zkosený 
do stříšky, ve vrcholu plastická trnová koruna. Text 
na čelní stěně je tento: „Na Pamiatke - poleglym 
w wojnie swaitowej - 1914-1918  
domownikomwiary - z Gor. i Dol. Ćierlicka - w 20. 
rocznice vybuchu wojny“ - jména vzpomínaných na 
hřbitově. 
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Památník obětem fašismu 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8180-30584 
Parc.č. 1246 
K.ú. Horní Těrlicko 

POMNÍK OBĚTEM II. světové války dle 
autorského návrhu Frant. Świdera, byl odhalen 7. 
listopadu 1970- Tři pylony s těšínského 
pískovce, pravý, lámaný, symbolizuje utrpení 
válek. Na prostředním je vytesán text: „Čest 
památce obětem fašismu 1939 1945 Nikdy 
wiecej zbrodni wojennych.“. 
Na zadním pylonu jsou vytesána jména obětí 
války. Rozměry 145x285x246. 

 
 

 

 
Památník 50 let ČR 

Parc.č. 221, ul. Hradišťská 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

U hasičské zbrojnice v Hradišti. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Válečný hrob s ostatky 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-30576 
Parc.č. 653 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

POMNÍK OBĚTÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY 
vytvořený v  roce 1930 kameníkem Šustrem z Č. 
Těšína. Na dvou stupních z betonu je umístěn 
nižší pomník - stěna z betonu, v horní části 
ukončena stříškou, zdobená vytesaným reliéfem 
latinského kříže uprostřed, po jeho stranách 
vyvřínové ratolesti. Ve středu stěny je upovněná 
litinová nápisová deska s textem: „Pamiatka - dla 
poleglych w wojnie swiatowej 1914-1918“ - 
jména vzpomínaných. Na podstavci je upevněna 
kameninová deska s textem: „Mrowiec Jozef 
1899-1917 - Mrowiec Antonin 1896-1917“. 
V roce 2016 byl hrob přemístěn a rekonstruován. 
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Válečný hrob s ostatky 

Číslo evidenční válečného hrobu: 
CZE-8108-07648 
Parc.č. 653 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

Pomník je čtyřjehlan z tmavé impaly s rytým 
písmem, Nápis „neznámý voják rudé armády padl 
při osvobození obce Hradiště 3.5.1945“. 

 
 
 
 
 
 
 

Pomníky obětí životické tragédie 

Lokalita Havířov – Životice, Horní Suchá, 
Těrlicko 
K.ú. Bludovice 

Památníky občanům zastřeleným nacisty na 
území Havířova – Životice za 2. světové války. 
Celkem 26 pomníků s uvedenými jmény, na 
území obce Těrlicko se nachází jeden pomník č. 
24 (v okrajové části s Havířovem), 19 pomníků 
je na území města Havířova (části Životice), 
pomníky č. 9-14 jsou na území obce Horní 
Suchá. 

 

 

 

 
 

Pomník oběti životické tragédie – č.24 

Číslo evidenční válečného hrobu:  
CZE-8108-41864 
Parc.č. 2437, ul. Na Stezce – asi 30 m za chatou 
naproti domu čp. 3 v lesním porostu 
K.ú. Horní Těrlicko 

Památník z godulského pískovce se jménem – 
Warcop Teodor. 
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C. Náboženské hodnoty 
 

a. Kostely a kaple 
 

Soubor věcí farního kostela sv. 
Vavřince 

Parc.č. 2957, 2956, ul. Těšínská 
K.ú. Horní Těrlicko 

Cenný barokní inventář ze zatopeného kostela. 
Jsou to zejména kvalitní barokní malby: Obraz 
Panny Marie Těrlické, obraz Nejsvěžejší trojice, 
který byl na hlavním oltáři, obraz Ukřižování; 
některé sochy v kostele, stará Křížová cesta a 
řada plastik z pol. 18. století. Z původního 
inventáře je nejpozoruhodnější votivní obraz sv. 
Vavřince z roku 1659. Na snímku kostel sv. 
Trojice, který kvůli stavby přehradní nádrže 
musel být odstřelen. 

 
 
 

 
 
 

Římskokatolický kostel sv. Vavřince 

Parc.č. 2957, ul. Těšínská 
K.ú. Horní Těrlicko 

Kostelík byl původně dřevěný, jeho konstrukce byla 
ale nevyhovující. Současný kostel byl vystavěn na 
vrchu Kostelci během let 1889-1891 stavitelem 
Johnischem z Těšína. Po zboření kostela sv. Trojice 
kvůli stavbě přehrady, stal se kostel sv. Vavřince 
sídlem farnosti. 

 
 
 
 
 

 
 

Kaple na evangelickém hřbitově 

Číslo rejstříku: 101704 
Parc.č. 2856, ul. Přehradní 242/13 
K.ú. Horní Těrlicko 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Hřbitovní kaple byla otevřena v roce 1862 na 
evangelickém hřbitově. V roce 1867 byly do 
kaple umístěny tři zvony. V roce 1889 se kaple 
dočkala oltáře, který zhotovil stolař Jan Ondrusz 
z Horního Těrlicka. Bohoslužby se zde nekonají, 
kaple je malá. 
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Kaple na hřbitově v Hradišti 

Parc.č. 652, ul. Hradišťská 
K.ú. Hradiště pod Babí horou. 

V roce 2018 proběhla rekonstrukce včetně usazení 
nových zvonů. 
 

 

 

 

b. Umělecká díla s náboženskou tématikou 
 
 
 
 
 
 

Kamenný kříž u cesty ul. Chatová 

Parc.č. 183, ul. Chatová 
K.ú. Dolní Těrlicko 

Kamenný kříž a nápisem: „Chcesz być zbawiony. 
Weź Krzyź na ramiona swoje a pójdź za mna“ 
 

 

 

 

 

 
 
Kamenný kříž u cesty U Nádrží 

Parc.č. 1200, ul. U Nádrží 
K.ú. Dolní Těrlicko 

Kříž z roku 1908 s textem „Pamietaj przechodniu ze 
to twoj zbawiciel“.  
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Kamenný kříž u cesty Pod Peklem 

Parc.č. 672, ul. Pod Peklem 
K.ú. Dolní Těrlicko 

Kříž z roku 1908 s textem „Pamietaj 
przechodniu ze to twoj zbawiciel“.  

 

 

 

 

 

 
Sousoší sv. Jana Nepomuckého 

Číslo rejstříku: 23825/8-787 
Parc.č. 701/2, ul. Přehradní x Promenádní 
K.ú. Horní Těrlicko 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v nároží 
zámeckého parku, patří mezi nejlepší dochovaná 
barokní díla v okrese Karviná. Plastika pochází 
pravděpodobně z roku 1778 a je dílem neznámého, 
ale velmi talentovaného sochaře. 

 
 

 

 

 

Socha apoštola sv. Pavla 

Číslo rejstříku: 18043/8-2964 
Parc.č. 2969, ul. Těšínská 
K.ú. Horní Těrlicko 
Kulturní hodnota s legislativní ochranou 

Na pravé straně sloupku hřbitovní brány. 
Vysekaná z hrubozrnného pískovce, asi 1 metr 
vysoká, pochází z 2. poloviny 19. století. 
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Socha apoštola sv. Matěje 

Číslo rejstříku: 42127/8-2963 
Parc.č. 2969, ul. Těšínská 
K.ú. Horní Těrlicko 
Kulturní hodnoty s legislativní ochranou 

Na levé straně sloupku hřbitovní brány. Vysekaná 
z hrubozrnného pískovce, asi 1 metr vysoká, pochází 
z 2. poloviny 19. století. Není potvrzeno, že se jedná 
o sv. Matěje. 
 
 

 

 

 

Kamenný kříž u cesty 

Parc.č. 2726/2, ul. Rekreační 
K.ú. Horní Těrlicko 

Kamenný k říž vysoký cca 2 metry i 
s podstavcem. S nápisem „Niech będzie 

pochwalony Jezus Chrystus aź na wieki wiekóv. 

Amen“ – s letopočtem 1917. 
 

 

 

 

 

Kamenný kříž u cesty na Zadkách 

Parc.č. 3808, ul. Na Zadky 
K.ú. Horní Těrlicko 

Kamenný kříž vysoký přes 4 metry i s podstavcem. 
S popisem „Niech będzie pochwalony Pan Jezus 
Chrystus“ – s letopočtem 1906. 
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Kamenný kříž na hřbitově na Kostelci 

Parc.č. 2956, ul. Těšínská 
K.ú. Horní Těrlicko 

Kříž umístěný za vstupní bránou. S čelním 
nápisem „W Krzyżu u zbawienie“. Na zadní 
straně podstavce je napsáno: Fundatorka Anna 
Siwek ze Stanislavic, letopočet 1891. 

 

 

 

 

 

 

Kamenný kříž u cesty na Záluží 

Parc.č. 1113, ul. Hlavní 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 

S textem „Chcesz żyć zbawiony, weź krzyż na 
ramiona swoja a i pójdź z a mną“ s letopočtem 
1935. 
 

 

 

 

 

 
Dřevěný kříž u cesty 

Parc.č. 1078, ul. Polní 
K.ú. Hradiště pod Babí horou 
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D. Další hodnoty území 
 

a. Významné pravidelné kulturní akce 
• Těrlické filmové léto – filmová přehlídka vznikla z iniciativy Sdružení polské mládeže 

a Kongresu Poláků v ČR (1993/září) 
• Havířovský zlatý kahanec na Těrlickém okruhu (2019 - 36.ročník) 
• Reprezentační ples obce (1994/leden) 
• Těrlické slunko - tradiční slavnost k uvítání léta konající se na těrlickém náměstí a v jeho 

okolí 
• Fichtl Cup – závody legendárních motocyklů značky Jawa Pionýr 
• Tradiční kostelecká pouť - koná se u příležitosti svátku Sv. Vavřince 

b. Významné osobnosti obce 
• Wacław Aleksander Maciejowski (1792 Těrlicko - 1883 Warszawa) - právní historik 

a slavista 
• Ernest Farnik (1871 Těrlicko - 1944 Katowice) - učitel, germanista, autor jazykovědných 

a etnografických studií 
• Józef Mrózek (1882 Těrlicko - 1962 Ustroń) - protestantský myslitel, zakladatel sborů 

otevřených bratří na Těšínsku 
• Karol Kotula (1884 Těrlicko - 1968 Warszawa) - evangelický teolog a biskup Evangelicko-

ausburské církve v Polsku 
• Alfréd Bolek (1909 Těrlicko -1993 Praha) - profesor na ČVUT 
• Ewelina Krygiel (1911 - 1988) - učitelka a posléze evangelická diakonka Polského 

evangelického diakonátu 
 

c. Významné organizace a spolky 
• Sbor dobrovolných hasičů Těrlicko Hradiště 
• Babinec (Těrlické ženy) – členská základna čítá 55 žen; aktivně se zapojují do kulturního 

dění obce, konají výstavy, kurzy, výlety (60. léta 20. století) 
• MS PZKO Kostelec – hlavním posláním je kultivovat kulturní a národopisné tradice našich 

předků a sdružovat občany polské národnosti v místě jejich bydliště (1947) 
• TJ Sokol – šachový turnaj mikroregionu Těrlické a Žermanické přehrady (2003) 
• Český svaz chovatelů – dobrovolná zájmová společenská organizace založena v roce 1983 
• FK Těrlicko (1959) 
• Klub vodního lyžování (1971; přelomový rok byl 1991, kdy byl postaven elektrický vlek) 
• Sbor dobrovolných hasičů Těrlicko střed (1908) 
• Český svaz včelařů Těrlicko – jsou zde organizováni včelaři z Těrlicka, Hradiště  

a Stanislavic a celkovém počtu 68 členů (1936) 
• Table tennis Těrlicko (2012) 
• Biatlon 
• TJ Lavina 
• Klub sportovních potápěčů Rejnok - (1995) 
• Automotoklub Těrlicko – klub vznikl roku 2007 a v současné době má cca 19 členů 
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d. Významná vyhlídková místa 
Pohled na Beskydy z vyhlídky v Horním Těrlicku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na vodní nádrž Těrlicko z ul. Slepá v Dolním Těrlicku 
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Údolí řeky Lučiny (PP Meandry Lučiny) a nad ním zástavba v Havířově 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ ČÁST 
Obecná ochrana přírody a krajiny nepředstavuje pouze ochranu krajiny, rozmanitosti 

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

Katalog přírodních hodnot území ORP Havířov byl jako podklad pro 5. aktualizaci 
územně analytických podkladů ORP Havířov (ÚAP) zpracován v září 2020. Pořizovatel ÚAP 
Havířov provedl kompletní aktualizaci všech environmentálních hodnot území, které jsou 
podkladem pro rozbor udržitelného rozvoje území. Vycházel přitom z aktualizovaného 
metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj „Metodika sledovaných jevů pro 
územně analytické podklady“, který byl zveřejněn v prosinci 2019. 

Pořizovatel ÚAP převzal v rámci úplné aktualizace ÚAP 2020 aktuální údaje o území 
od jednotlivých poskytovatelů údajů. Dále provedl důkladný průzkum území a informace byly 
také doplněny o údaje převzaté z odborné literatury a veřejně přístupných informací 
zveřejněných na webových stránkách. 

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

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

 
 

OBECNÁ STRUKTURA PŘÍRODY A KRAJINY 
Krajina SO ORP Havířov se skládá z velmi hustě soustředěné zástavby města Havířova, 

rozptýlené zástavby v okolních obcích a množstvím lesních a nelesních prvků (lesy, aleje, 
stromořadí, remízky, zahrady apod.). Tímto zde vzniká mozaika různých biotopů vzájemně 
propojených, což vytváří předpoklady pro biodiverzitu druhů rostlin a živočichů. Řešené 
území je mozaikou přirozených, pozměněných a umělých společenstev. Charakter krajiny je 
pak předurčen geologickým podložím, od kterého se odvíjí reliéf krajiny. Ten spolu s vegetací 
a vodstvem určuje základní charakter krajiny. Tento základní charakter krajiny zásadním 
způsobem ovlivňuje možnosti využívání krajiny člověkem. 

Území SO ORP Havířov bylo v minulosti dlouhodobě ovlivňováno těžbou nerostných 
surovin. Z toho důvodu se zde vyskytují různé poklesy, odkaliště a navážky hlušiny, které 
jsou v současnosti postupně rekultivovány. 

Podle biogeografického členění ČR náleží oblast ORP Havířov k Hercynské 
podprovincii – rozhraní mezi Pooderským bioregionem, 2.4 a Podbeskydským bioregionem, 
3.5 - (Culek 1996). Zájmové území je součástí fytogeografické oblasti mezofytikum, 
fytogeografického obvodu karpatské mezofytikum a fytogeografického okresu 83. Ostravská 
pánev - (Skalický 1988). 

Podle zoogeografického členění naleží zájmové území do provincie listnatých lesů, 
v níž leží východní hranice mezi úsekem (distriktem) českým a podkarpatským. Fauna širšího 
regionu je poměrně bohatá, její pestrost je dána zachovalostí přírodního prostředí  
a geografickou polohou (míšení polonských, západokarpatských a hercynských prvků)   
- (Buchar 1983, Culek et al. 1996). 

Z hlediska geobiocenologického zařazení náleží území ORP Havířov k bioregionům 
Ostravská pánev, Moravská brána, Nízký Jeseník. Převládajícími společenstvy jsou 
v nížinách luhy (měkký a tvrdý luh), v rovinných územích říčních vyšších teras dubové 
bučiny s lípou a habrem. Na vyšších svazích a temenech předhůří se nachází dubové bučiny, 
květnaté bučiny s příměsí lípy, jedle, na živnějších substrátech javory a jasany, na kyselých 
dub zimní, bříza a jeřáb.  

Havířovem protéká řeka Lučina. Její koryto zde vytváří oblast meandrů, na kterou jsou 
vázány zbytky lužních lesů. Část toku byla vyhlášena jako přírodní památka Meandry Lučiny. 
Do nivy řeky však významně zasahuje lidská činnost (zástavba), která může charakter krajiny 
v případě neregulace negativně ovlivnit. V některých úsecích toku jsou břehové porosty úzké 
a tok je tak náchylnější ke znečištění z okolních polí. Významným prvkem krajiny je také tok 
Stonávka. Tok stonávky je hlavním přítokem a odtokem Těrlické přehrady. V oblastech před 
a za přehradou má tok přírodnější charaktér, který je mnohdy tvořen meandry. Vodní nádrž 
Těrlicko je významným rekreačním místem, současně jsou po jejích březích plochy 
příbřežních lesních porostů a mokřadních společenstvech.  
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Specifická struktura osídlení – tzv. rozptýlená slezská zástavba v rovinatých a mírně 
zvlněných terénech s obytnými objekty (dnes téměř výhradně ve formě rodinných domů) 
uprostřed obhospodařovaných pozemků dává krajině zcela specifický charakter kultivované  
a osídlené krajiny. Jedná se o unikátní jev – nesrovnatelný s jinými typy rozptýleného 
osídlení. Slezská zástavba představuje v rámci ČR urbanistický fenomén 
 
Pohled do krajiny rozvolněné zástavby Horních Bludovic 
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OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU A JEJÍ CHARAKTERISTIKA 
 

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

 
Oblast krajinného rázu je rozsáhlý krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní  

a historickou charakteristikou, který se výrazně liší od jiného celku ve všech nebo v některých 
charakteristikách, a který zahrnuje více míst krajinného rázu. Jejich výměra obvykle dosahuje 
tisíce hektarů a nerespektuje hranice obcí. 
 

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

 
Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2020) 
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Jižní část Ostravské pánve 
 

Jedná se o oblast jižní části Ostravské pánve s poměrně malou vertikální členitostí. Tato 
oblast představuje hlavně urbanistickou krajinu, která je silně ovlivněná člověkem. Zahrnuje 
celé správní území města Havířov, správní území obce Horní Suchá a severní část správního 
území obce Albrechtice. 

Povrch území je plochý, místy přechází v reliéf mírně zvlněný bez nápadných hor  
a terénních hran. Oblast se vyznačuje přítomností mnoha vodních ploch a poddolovaným, 
místy silně narušeným, terénem. Tento terén zde zůstal po těžbě nerostných surovin v podobě 
např. navážek hlušiny a odkalovacích nádrží a to v k.ú. Dolní Suchá, Prostřední Suchá  
a Horní Suchá. Toto území se projevuje jako výrazný umělý prvek v krajině, který je 
specifickem této oblasti. 

Geologická stavba je tvořena souvrstvím sedimentů ledovcovo-říčního a říčního 
původu, které jsou překryté často kvartérními sedimenty, především sprašovými hlínami  
a náplavovými kužely řek. 

Z pedologického hlediska se jedná o hnědozemní oblast. Převládají hnědozemě luvické, 
luvizemě oglejené a pseudogleje modální na sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu 
nebo jen s příměsí. V údolnicích toků se v menší míře vyskytují fluvizemě glejové na nivních 
uloženinách, středně těžké a silně skeletovité. 

Z hlediska typologie krajiny se oblast nachází v krajině vrchovin Carpatica, z hlediska 
osídlení patří k vrcholně středověké sídelní krajině, z hlediska využití se jedná hlavně 
o urbanizovanou krajinu, která přechází v krajinu lesozemědělskou. 

I přes značně urbanizovanou a pozměněnou krajinu se ve vazbě na množství menších 
vodních ploch a nivy toků Lučiny, Sušanky a Stonávky objevují cenné mokřiny a vlhké 
břehové a litorální porosty a rákosiny, které se stávají důležitým biotopem nejen ptactva, ale 
také velkého množství rostlin a živočichů. 
 
Pohled ze skipové věže byv. Dolu František na Prostředí Suchou, Dolní Suchou a Šumbark 
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Severní část Těšínské pahorkatiny 
 

Území Těšínské pahorkatiny je v porovnání s Ostravskou pánví mnohem členitější. 
Těšínská pahorkatina zaujímá jižní a jihovýchodní část řešeného území. Jedná se o mírně 
zvlněnou pahorkatinu s průlomovými údolími Lučiny a Stonávky, říčními terasami, 
periglaciálními tvary i sesuvy. Tato oblast zahrnuje správní území obce Horní Bludovice, 
Těrlicko a téměř celé správní území obce Albrechtice. 

Tato oblast je z geologického hlediska tvořená převážně flyšovými pískovci a jílovci 
slezské jednotky a vyvřelinami těšínitové asociace. Z pedologického hlediska v oblasti 
převládá kambizem typická a pseudoglejová na svahovinách bezkarbonátových až 
karbonátových pískovců, místy se vyvinul pseudoglej luvizemní na sprašových hlínách. 

Z hlediska typologie krajiny se oblast nachází v krajině vrchovin Carpatica, z hlediska 
osídlení patří k vrcholně středověké sídelní krajině, z hlediska využití se jedná 
o lesozemědělskou krajinu s rybniční krajinou. 

V současné době zde převažuje zemědělské využívání půdy, lesní porosty se vyskytují 
v podobě menších někdy středně velkých ploch, a to v řešeném území převážně kolem vodní 
nádrže Těrlicko, a v nivách toku Lučiny a Stonávky. 

Struktura sídel je převážně venkovského typu, je umístěna často podél hlavních  
a obslužných komunikací, u většiny z nich převažuje rozvolněná zástavba. Charakteristickým 
znakem převážně v jižní části SO ORP Havířov (především ve správním území obce Horní 
Bludovice a Těrlicko) je rozvolněná zástavba ve zvlněné krajině, která je důležitou estetickou 
a vjemovou hodnotou krajinného rázu. Tato krajina se stává územím se zvýšenou ochrannou 
pohledového obrazu krajiny. 

Zemědělská krajina, která je v této oblasti dominantní prvek, je tvořena středně velkými 
až velkými bloky orné půdy, které jsou místy členěny převážně drobnými vodními toky, 
břehovou a doprovodnou zelení. Typickými pozitivními prvky krajiny dotvářející celkový 
charakter dílčích obrazů jsou přírodní partie údolí, meandrující toky s lužními  
a mokřadními společenstvy, vodní nádrž Těrlicko. Důležitým pozitivně vnímaným znakem 
krajiny jsou dominanty kostelních věží. 
 
Pohled ze Sochařského parku v Těrlicku – Hradišti 
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Územní studie Cílové charakteristiky krajiny 
Moravskoslezského kraje 

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

stavebního řádu a kultury 
• projektant – společnost Atelier T-plan, s.r.o. 
• územní studie je zveřejněna na webových stránkách Moravskoslezského kraje, v sekci 

územního plánování:  
http://www.msk.cz/cz/uzemni_planovani/uzemni-studie-cilove-charakteristiky-
krajiny-moravskoslezskeho-kraje-46500/ 

 
Cílem územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje bylo 

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

 
V rámci této územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje je 

ORP Havířov zařazeno do dvou krajinných oblastí: 
 

 
Zdroj: Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (květen/2013) 
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Letecký pohled na urbanizovanou krajinu Havířova (zdroj: Michal Polák eMPefoto.cz) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zdroj: Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (květen/2013) 
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F. SPECIFICKÉ KRAJINY BESKYDSKÉHO PODHŮŘÍ 

F-06 Třinec – Těšín 
 

Jedná se jak o krajinu výrazně urbanizovanou a industrializovanou, s výraznými 
změnami v krajinné struktuře, tak zemědělskou krajinu s typickou rozptýlenou zástavbou 
slezského typu. Na základě analýz přírodních podmínek, kulturně historických a civilizačních 
charakteristik a analýzy vizuální charakteristik včetně prostorových vztahů byly definovány 
významné znaky vyjadřující osobitost krajiny. Historicky se jedná o krajinu Slezska  
a Těšínského knížectví. 

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

 
Územní studie Cílové charakteristiky krajiny Moravskoslezského je zveřejněna na webových 
stránkách Moravskoslezského kraje, v sekci územního plánování. 
 
Typická rozptýlená zástavba slezského typu v Dolní Datyni 
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MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU A JEHO CHARAKTERISTIKA 
 
Místo krajinného rázu je část krajiny homogenní z hlediska přírodních, kulturních  

a historických charakteristik, a výskytu estetických a přírodních hodnot. Tyto charakteristiky 
a hodnoty odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu; může se jednat  
o vizuálně vymezený krajinný prostor nebo o území vnímatelné díky své výrazné 
charakterové odlišnosti. 

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

 
Odborem životního prostředí Magistrátu města Havířova bylo na území ORP Havířov 

navrženo šest míst krajinného rázu s upřesněním jejích charakteristik. Samostatně tato místa 
nebyla podle §12 a §77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, vymezena. 
 

  
Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2020) 
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Specifická místa krajinného rázu 
 
1) Krajina ovlivněná těžbou 
 

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

 
Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2020) 

 
Lokalita Castaldonovka a Burianovka v Havířově, Prostřední Suché 
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2) Údolí Sušanky 
 

V údolí Sušanky najdeme rybniční soustavu, která neslouží jen jako odkalovací nádrže, 
ale díky téměř nezamrzající vodě, způsobené přítoky teplých a slaných důlních vod  
z blízkých šachet a rozlehlých rákosin, se rybníky staly významným biotopem vodních ptáků. 
Ekologicky cenným územím a velmi důležitým biotopem, pro řadu druhů rostlin a živočichů, 
jsou také lužní lesy a mokřady. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2020) 
 
Údolí Sušanky v Havířově – ul. U Skleníků 
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3) Údolí Lučiny s přilehlými nezastavěnými svahy 
 

Jedná se o přirozený na více místech meandrující tok řeky s břehovými porosty, které 
jsou zbytkem původních lužních lesů. Na terasách jsou zachovány dubohabrové háje. Louky 
v nivě jsou středně vlhké. Území má pestrou druhovou rozmanitost rostlin a živočichů. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2020) 

 
 
Meandry Lučiny v Havířově 
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4) Meandrující tok Stonávky 
 

Jedná se o ekologicky významný segment krajiny s přirozeně meandrujícím tokem 
v široké říční nivě a charakteristickou mozaikou přírodě blízkých společenstev různých 
skupin typů geobiocénů. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2020) 

 
Meandry Stonávky v Albrechticích  
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5) Vodní nádrž Těrlicko s navazujícími mokřadními společenstvy 
 

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

 
Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2020) 
 
Břehové porosty Těrlické přehrady 
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6) Vrchol Babí hora 
 

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

 
Zdroj: Vlastní průzkum a Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (leden/2020) 

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

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

V rámci Zásad územního rozvoje je vymezen systém nadregionálního a regionálního 
ÚSES, v územních plánech je pak vymezen lokální územní systém ekologické stability.  
 
Územní systém ekologické stability se dělí dle svého významu: 
• Nadregionální ÚSES – rozlehlé ekologicky významné krajinné celky a oblasti 

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

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

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

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



 
 

22 
 

ÚSES se skládá z jednotlivých prvků, které společně tvoří funkční síť a působí jako 
relativně stabilní část krajiny s pozitivním vlivem na své okolí. 
 
ÚSES je tvořen následujícími prvky: 
• Biokoridor: je část krajiny, která propojuje mezi sebou biocentra způsobem 

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

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

 
Lokální biokoridor v Horních Bludovicích, lokalita Špluchov 

 
 

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

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

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

max. 50 až 100 m; 
• lokální biocentrum 

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

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

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

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

• regionální biocentrum 
-  lesní společenstva - ve 3. a 4. vegetačním stupni je minimální velikost 20 ha; se 

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

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

Nadregionální ÚSES není na území ORP Havířov vymezen. 
 

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

 
 
 

MSK. Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje byly pořízeny v prosinci 
2010. Aktualizace č. 1 ZÚR byla vydána v listopadu 2018. ZÚR MSK vymezují plochy  
a koridory pro ÚSES nadregionální a regionální úrovně. Biokoridory jsou vymezeny „osou“, 
která určuje směr propojení a definovány jako pás území o šířce 200 m (tj. 100 m na každou 
stranu od osy), v jehož rámci je možné provádět zpřesnění vymezení biokoridoru v rámci 
územních plánů dotčených obcí.  
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Na území ORP Havířov je vymezena následující síť regionálního ÚSES: 

 
Zdroj: Zásady územního rozvoje MSK, ve znění aktualizace č. 1 (listopad/2018) 
 
 

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

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

Interakční prvek, je vegetační prvek menší rozlohy, který nemusí navazovat 
na biocentra a biokoridory a tvořit s nimi funkční síť. Působí jako relativně stabilní část 
krajiny s pozitivním vlivem na své okolí a často umožňují trvalou existenci určitých druhů 
organismů, které mají menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy 
hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). Jedná se například  
o remízky, břehové porosty, keřové porosty na mezích, podél železničních tratí apod. 
Interakční prvky mohou být v zemědělské krajině navrhovány v rámci komplexních 
pozemkových úprav, kdy slouží zároveň k ochraně půdního fondu.  
 
Doprovodná zeleň v Horní Suché – U Lékárny 
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V krajině ORP Havířov se vyskytuje vysoké množství doprovodné zeleně, která 
napomáhá propojit jednotlivé skladebné součásti ÚSES a jiných přírodních prvků. 

Doprovodná zeleň je důležitou a nedílnou součástí kulturní krajiny. Je důležitá 
z hlediska protierozní ochrany, kdy svým kořenovým systémem zpevňuje svahy, chrání proti 
oslnění sluncem, slouží v krajině jako izolační prvek. Tradičně hodnotný vegetační doprovod 
komunikací je velmi významným historickým a přírodním dědictvím. Tvoří často významnou 
estetickou dominantu, je cenný z pohledu ekologického, snižuje větrnou erozi a svým 
stíněním často přispívají i k bezpečnosti provozu. 

Rychlý hospodářský rozvoj v průběhu posledních let dostává do rozporu s těmito 
tradičními formami zeleně a vyžaduje jejich rozsáhlou přestavbu, přestože její význam je 
v krajině nepopíratelný. 
 
Územním plánem Horní Suchá je pak přímo vymezen interakční prvek: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (duben/2016) 

(podkladem pro zákres byl Územní plán Horní Suchá) 
 

Část interakčního prvku v Horní Suché – lokalita Paseky 
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VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ 
 
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v §3, odst. 1, písm. b zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 
část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“ VKP jsou 
vymezeny ve dvou rovinách: 

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

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

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

 
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (leden/2016) 

 

 
Název:   Naleziště „Těšíňanky“ 
Katastrální území:  Albrechtice u Českého Těšína 
Rozhodnutí:   ŽP 119/1636/93 – Sm, ze dne 5.3.1993 
Popis: Naleziště "Těšíňanky” čili hvězdnatce zubatého - polský název 

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

 
Hvězdnatec zubatý, ilustrační foto 

 

 
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (leden/2020) 
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Lokalita výskytu Těšíňanky – Albrechtice, ul. Kostelecká 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název:   Meandrující tok Stonávky 
Katastrální území:  Albrechtice u Českého Těšína 
Rozhodnutí:   ŽP 119/1636/93 – Sm, ze dne 5.3.1993 
Popis: Jedná se o ekologicky významný segment krajiny s přirozeně 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název:   Zvodnělá poklesová kotlina 
Katastrální území:  Horní Suchá na pozemcích parc.č. 3103/1, 3104, 3105, 3106, 3107, 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Název:   Skupina 13 kusů dubů letních (Quercus robur)  
  (v současné době již jen 11 dubů letních) 
Katastrální území:  Horní Suchá rostoucí podél ulice Hornosušské na pozemcích parc.č. 

3146, 239/3 
Rozhodnutí:   ŽP/40318/Sm/02, ze dne 22.8.2002 
Popis  Podél ulice Hornosušské se nachází skupina původně 13 kusů dubů 

letních - dva stromy byly z důvodu špatného stavu pokáceny – 
prověřeno pořizovatelem ÚAP v listopadu 2019) 

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

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

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

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

• lesy ochranné 

• lesy zvláštního určení 

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

 
 
Významný krajinný prvek:  RAŠELINIŠTĚ 
Tento významný krajinný prvek se na území ORP Havířov nevyskytuje. 
 
 
Významný krajinný prvek:  VODNÍ TOKY, RYBNÍKY, JEZERA 

Těmto tématům se věnuje celá samostatná kapitola „vodní hospodářství“, která je dále 
členěna na části: 

• vodní zdroje povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem 

• chráněná oblast přirozené akumulace vod 

• vodní útvar povrchové vody, vodní útvar podzemních vod 

• vodní nádrž 

• povodí vodního toku, rozvodnice 

Horní Suchá – vodní nádrž Nebesák 
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Významný krajinný prvek:  TĚRLICKÉ MOKŘADY 

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

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

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

 
 
Těrlicko – meandrující tok Stonávka 
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Významný krajinný prvek:  ÚDOLNÍ NIVY 

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

  
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova (pro potřeby zpracování tohoto 

jevu) u větších vodních toků (Lučina, Stonávka, Sušanka) zpracoval grafický mapový 
podklad s vymezením údolních niv. 

U drobných toků, kde údolní nivy nejsou stanoveny, byla odborem životního prostředí 
Magistrátu města Havířova navržena konstantní šířka údolních niv a to cca 10 m od každé 
břehové hrany, jako vazba a posílení lokálních prvků územního systému ekologické stability. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Těrlicko – údolní niva Stonávky 
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PŘÍRODNÍ PAMÁTKY  
 
Přírodní památka je přírodní útvar menší rozlohy (zejména geologický či 

geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů) ve fragmentech 
ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem. Mezi přirodní 
pamatky patří také útvary, jež byly formovány za součinnosti přirody a člověka. Přírodní 
památku může vyhlásit orgán ochrany přírody a krajiny a stanoví přitom také její bližší 
ochranné podmínky.  

 
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (červenec/2020) 

 
přírodní památka  MEANDRY LUČINY 
 

V rámci přírodní památky Meandry Lučiny je chráněn přirozeně meandrující tok 
s navazujícími mokřady a lužními porosty, který představuje biotop řady chráněných druhů 
živočichů. Přírodní památka se nachází jižně od zastavěného území města Havířova, má 
výměru 40,65 ha, nadmořskou výšku 244 – 264 m n. m. a bylo vyhlášeno v roce 1991.  
 
Název PP  Meandry Lučiny 
katastrální území: Havířov-město 
kód ÚSOP:  1364 
IUCN:   III – přírodní památka 
Předmět ochrany: Ochrana přirozeného koryta řeky Lučiny s meandry a bohatým 

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

"Meandry Lučiny" 
Rozloha:  40,582 ha  - (převzato z vektorových dat) 
Charakteristika: Chráněné území zahrnuje nivu řeky Lučiny v délce dva kilometry. 

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

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

Cíl ochrany:  Není nebo neuveden nebo zatím nezaklíčován. 
Poznámka: V listopadu 2017 poskytovatel údaje (Agentura přírody a krajiny ČR) 

předal vektorová data s vyznačenými drobnými úpravami vymezené 
hranice přírodní památky Meandry Lučiny.  Ostatní vymezené hranice 
přírodních památek zůstaly beze změny. 

 
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (listopad/2017), data ESRI 
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Seznam parcel platný k datu vydání Plánu péče o přírodní památku Meandry Lučiny na 
období 2018-2025 
 
Číslo 
parcely 
podle KN  

Druh pozemku 
podle KN  

Způsob využití 
pozemku podle 
KN  

4043  ostatní plocha  zeleň  

4048  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4049  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4050  
trvalý travní 
porost  

 

4051  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4052  ostatní plocha  neplodná půda  

4053  
trvalý travní 
porost  

 

4054  ostatní plocha  neplodná půda  

4055  
trvalý travní 
porost  

 

4063  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4065  
trvalý travní 
porost  

 

4067  ostatní plocha  neplodná půda  
4074  vodní plocha  zamokřená plocha  
4075  lesní pozemek   

4226  
trvalý travní 
porost  

 

4227/1  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4269/1  ostatní plocha  
sportoviště a 
rekreační plocha  

4269/2  ostatní plocha  
sportoviště a 
rekreační plocha  

4269/3  ostatní plocha  
sportoviště a 
rekreační plocha  

4269/4  ostatní plocha  
sportoviště a 
rekreační plocha  

4269/5  ostatní plocha  
sportoviště a 
rekreační plocha  

4269/6  ostatní plocha  
sportoviště a 
rekreační plocha  

4270  
trvalý travní 
porost  

 

4271/1  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4271/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4273/1  
trvalý travní 
porost  

 

4273/2  
trvalý travní 
porost  

 

4273/3  
trvalý travní 
porost  

 

4316/1  ostatní plocha  neplodná půda  
4316/2  ostatní plocha  neplodná půda  
4329  zahrada   

Číslo 
parcely 
podle KN  

Druh pozemku 
podle KN  

Způsob využití 
pozemku podle 
KN  

4336  
zastavěná 
plocha a nádvoří  

 

4337  vodní plocha  
vodní nádrž 
umělá  

4338  ostatní plocha  neplodná půda  
4339  ostatní plocha  neplodná půda  

4340  vodní plocha  
koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené  

4341/1  
trvalý travní 
porost  

 

4341/2  
trvalý travní 
porost  

 

4342  ostatní plocha  neplodná půda  

4343/1  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4343/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4343/3  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4343/4  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4343/5  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4344  
trvalý travní 
porost  

 

4345  
trvalý travní 
porost  

 

4346/1  
trvalý travní 
porost  

 

4346/2  
trvalý travní 
porost  

 

4346/3  
trvalý travní 
porost  

 

4346/4  
trvalý travní 
porost  

 

4346/5  
trvalý travní 
porost  

 

4346/6  
trvalý travní 
porost  

 

4346/7  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4346/8  
trvalý travní 
porost  

 

4347/1  
trvalý travní 
porost  

 

4347/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4347/3  
trvalý travní 
porost  

 

4369/1  
trvalý travní 
porost  

 

4369/2  ostatní plocha  ostatní 
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Číslo 
parcely 
podle KN  

Druh pozemku 
podle KN  

Způsob využití 
pozemku podle 
KN  
komunikace  

4369/3  
trvalý travní 
porost  

 

4370/1  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4370/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4370/3  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4371/1  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4371/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4371/3  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4372  
trvalý travní 
porost  

 

4373/1  ostatní plocha  neplodná půda  
4373/2  ostatní plocha  neplodná půda  
4373/3  ostatní plocha  neplodná půda  

4374/1  
trvalý travní 
porost  

 

4374/2  
trvalý travní 
porost  

 

4374/3  
trvalý travní 
porost  

 

4374/4  
trvalý travní 
porost  

 

4374/5  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4374/6  
trvalý travní 
porost  

 

4375  ostatní plocha  neplodná půda  

4383/1  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4383/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4383/3  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4384  ostatní plocha  jiná plocha  

4385  
trvalý travní 
porost  

 

4386  
trvalý travní 
porost  

 

4387  
trvalý travní 
porost  

 

4388  
trvalý travní 
porost  

 

4389/1  
trvalý travní 
porost  

 

4389/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4389/3  
trvalý travní 
porost  

 

4390/1  
trvalý travní 
porost  

 

Číslo 
parcely 
podle KN  

Druh pozemku 
podle KN  

Způsob využití 
pozemku podle 
KN  

4390/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4390/3  
trvalý travní 
porost  

 

4391/1  
trvalý travní 
porost  

 

4391/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4391/3  
trvalý travní 
porost  

 

4392/1  
trvalý travní 
porost  

 

4392/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4392/3  
trvalý travní 
porost  

 

4393/1  
trvalý travní 
porost  

 

4393/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4393/3  
trvalý travní 
porost  

 

4394/1  
trvalý travní 
porost  

 

4394/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4394/3  
trvalý travní 
porost  

 

4395  
trvalý travní 
porost  

 

4396/1  
trvalý travní 
porost  

 

4396/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4396/3  
trvalý travní 
porost  

 

4397/1  
trvalý travní 
porost  

 

4397/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4397/3  
trvalý travní 
porost  

 

4398  
trvalý travní 
porost  

 

4399/1  
trvalý travní 
porost  

 

4399/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4399/3  
trvalý travní 
porost  

 

4400/1  
trvalý travní 
porost  

 

4400/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4400/3  
trvalý travní 
porost  
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Číslo 
parcely 
podle KN  

Druh pozemku 
podle KN  

Způsob využití 
pozemku podle 
KN  

4401/1  
trvalý travní 
porost  

 

4401/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4401/3  
trvalý travní 
porost  

 

4402/1  
trvalý travní 
porost  

 

4402/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4402/3  
trvalý travní 
porost  

 

4403/1  
trvalý travní 
porost  

 

4403/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4403/3  
trvalý travní 
porost  

 

4404/1  
trvalý travní 
porost  

 

4404/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4404/3  
trvalý travní 
porost  

 

4405  
trvalý travní 
porost  

 

4406/1  
trvalý travní 
porost  

 

4406/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4406/3  
trvalý travní 
porost  

 

4407/1  
trvalý travní 
porost  

 

4407/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4408/1  
trvalý travní 
porost  

 

4408/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4408/3  
trvalý travní 
porost  

 

4409/1  trvalý travní  

Číslo 
parcely 
podle KN  

Druh pozemku 
podle KN  

Způsob využití 
pozemku podle 
KN  

porost  

4409/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4409/3  
trvalý travní 
porost  

 

4410/1  
trvalý travní 
porost  

 

4410/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4410/3  
trvalý travní 
porost  

 

4411/1  
trvalý travní 
porost  

 

4411/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4411/3  
trvalý travní 
porost  

 

4411/4  
trvalý travní 
porost  

 

4412  
trvalý travní 
porost  

 

4413  
trvalý travní 
porost  

 

4414  
trvalý travní 
porost  

 

4415  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4416/1  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4416/2  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4416/3  ostatní plocha  
ostatní 
komunikace  

4417  
trvalý travní 
porost  

 

4418  
trvalý travní 
porost  

 

4419  
trvalý travní 
porost  

 

4420  
trvalý travní 
porost  

 

4529  orná půda   

 
 
V prosinci 2017 byl Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí 
a zemědělství předložen „Plán péče o přírodní památku Meanry Lučiny na období 2018-
2025“. Tento plán obsahuje výčet zásahů a opatření o vodní tok, lesy, nelesní pozemky,  
o rostliny a živočichy a zásahy k jinému způsobu využívání území, které dlouhodobě povedou 
k zachování vhodných podmínek pro dynamický vývoj toku, k jeho volnému meandrování. 
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Meandry Lučiny v Havířově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

přírodní památka  MOKŘAD U RONDELU 
 

Přírodní památka Mokřad u Rondelu s rozlohou 14,6 ha se rozkládá západně 
od Havířova v nadmořské výšce 240 – 242 m.n.m. v prostoru mezi řekou Lučinou a silnicí 
Ostrava – Havířov, konkétně u kruhového objezdu v Havířově. Jde o soustavu uměle 
vybudovaných vodních nádrží a mokřadů v místě bývalé rybniční soustavy v nivě řeky 
Lučiny a Sušanky. Aby byly zajištěny podmínky ochrany, mělo by se zabránit postupnému 
zazemňování tůní a některé z tůní prohloubit, v případě zarůstání odstraňovat litorální 
vegetaci a zamezit vytváření černých skládek. Pro vytvoření vhodných podmínek pro místní 
živočichy byl v  řijnu 2015 do oblasti povolán vojenský tank. Ten měl za úkol častečně 
rozčlenit území a vytvořit členitý terén s množstvím malých tůní. 
 
Název PP  Mokřad u Rondelu 
katastrální území: Havířov-město 
kód ÚSOP:  5794 
IUCN:   III – přírodní památka 
Předmět ochrany: Ochrana čolka velkého 
Vyhlášeno: Nařízení Moravskoslezského kraje č.7/2013 ze dne 4.6.2013 o zřízení 

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

Rozloha:  v k.ú. Havířov-město -12,902 ha; k.ú. Šenov u Ostravy -1,653 ha 
Charakteristika: Celé území je významně ovlivněno výškou hladiny podzemní vody  

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

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

Cíl ochrany:  Není nebo neuveden nebo zatím nezaklíčován. 
 
 
Mokřad u Rondelu v Havířově, na hranici se Šenovem 
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Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (listopad/2017), data ESRI 

 
Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí: 
Katastrální území: 637556 Havířov – město 
Celkem 12,902 ha 
 
Seznam parcel přírodní památky na území ORP Havířov 

Název KÚ Číslo parcely Část parcely Druh pozemku 
Havířov - město 3877 Ano ostatní plocha 

Havířov - město 3878 Ano ostatní plocha 
Havířov - město 3879 Ano ostatní plocha 

Havířov - město 3884/1 Ano ostatní plocha 
Havířov - město 3884/2 Ano ostatní plocha 

Havířov - město 3884/3 Ano ostatní plocha 

Havířov - město 3889 Ano vodní plocha 

 
Ochranné pásmo: 637556 Havířov – město 
Celkem 4,0192 ha 
 
Seznam parcel ochranného pásma přírodní památky na území ORP Havířov 

Název KÚ Číslo 
parcely 

Část 
parcely 

Druh 
pozemku Název KÚ Číslo 

parcely 
Část 

parcely 
Druh 

pozemku 
Havířov - 
město 

3874 Ne ostatní plocha 
Havířov - 
město 

3884/3 Ano ostatní plocha 

Havířov - 
město 

3875 Ne ostatní plocha 
Havířov - 
město 

3884/4 Ne ostatní plocha 

Havířov - 
město 

3876 Ne ostatní plocha 
Havířov - 
město 

3884/5 Ano ostatní plocha 

Havířov - 
město 

3877 Ano ostatní plocha 
Havířov - 
město 

3889 Ne vodní plocha 
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Havířov - 
město 

3878 Ano ostatní plocha 
Havířov - 
město 

3927 Ano ostatní plocha 

Havířov - 
město 

3879 Ano ostatní plocha 
Havířov - 
město 

3932/1 Ano ostatní plocha 

Havířov - 
město 

3884/1 Ano ostatní plocha 
Havířov - 
město 

3932/2 Ne ostatní plocha 

Havířov - 
město 

3884/2 Ano ostatní plocha 
Havířov - 
město 

3932/3 Ano ostatní plocha 

 
Mokřad u Rondelu v Havířově, na hranici se Šenovem 

 
 
přírodní památka  STARÁ ŘEKA 
 

Přírodní památka malého rozsahu Stará řeka slouží k ochraně odstaveného meandru 
Lučiny, který je útočištěm mnoha druhů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména 
obojživelníků. Nachází se v obci Horní Bludovice, má výměru pouhých 1,4 ha, nadmořskou 
výšku 256 – 277 m.n.m. a byla vyhlášena v roce 2002. 

Území je zbytkem regulovaného, původně přirozeně meandrujícího toku Lučiny se 
zachovanými zbytky měkkého luhu v břehovém porostu.  
 
Název PP   Stará řeka 
katastrální území: Horní Bludovice, Prostřední Bludovice 
kód ÚSOP:  2222 
IUCN:   IV – řízená rezervace 
Předmět ochrany: Zachování slepého ramene řeky Lučiny s výskytem ohrožených druhů 

5794 živočichů, zejména obojživelníků a plazů 
Vyhlášeno: Nařízení Okresního úřadu Frýdek-Místek, ze dne 25.11.2002, 

o vyhlášení přírodní památky Stará řeka 
Rozloha:  1,4250 ha - (převzato z vektorových dat) 
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Charakteristika: Lokalita je fragmentem regulovaného, původně přirozeně 
meandrujícího toku Lučiny se zachovanými zbytky měkkého luhu 
v břehovém porostu. V širším okolí se jedná o unikátní mokřad, který je 
významným útočištěm pro chráněné druhy obojživelníků a plazů včetně 
druhů kriticky ohrožených. 
Na nevelkém území zde žijí čolek obecný (Triturus vulgaris), horský 
(Triturus alpestris) i velký (Triturus cristatus), ropucha obecná (Bufo 
bufo), skokan hnědý (Rana temporaria), krátkonohý (Rana lessonae) 
a zelený (Rana esculenta), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), 
užovka obojková (Natrix natrix) a ještěrka obecná (Lacerta agilis). 
Z ptáků se na území vyskytují zejména ledňáček říční (Alcedo atthis) 
a volavka popelavá (Ardea cinerea). 

Ochranné pásmo: Před rušivými vlivy z okolí zabezpečuje přírodní památku ochranné 
pásmo, které je v tomto případě stanoveno Nařízením Okresního úřadu 
Frýdek-Místek, ze dne  25.11.2002, o vyhlášení přírodní památky Stará 
řeka. Celková plocha ochranného pásma činí 3,5451 ha (převzato 
z vektorových dat).  

Cíl ochrany:  Není nebo neuveden nebo zatím nezaklíčován. 
 

 
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (červenec/2020) 
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Seznam parcel území platný k datu vyhlášení  

Seznam parcel ochranného pásma platný k datu 

vyhlášení 
Název 

KÚ 
Číslo 

parcely 
Část 

parcely Druh pozemku  Název 
KÚ 

Číslo 
parcely 

Část 
parcely Druh pozemku 

Horní 
Bludovice 

315/3 Ne lesní pozemek   
Horní 
Bludovice 

307/3 Ne orná půda 

Horní 
Bludovice 

949/2 Ne ostatní plocha   
Horní 
Bludovice 

315/2 Ne lesní pozemek 

Horní 
Bludovice 

951/2 Ne lesní pozemek   
Horní 
Bludovice 

316/1 Ne trvalé travní porosty 

Horní 
Bludovice 

951/3 Ne vodní plocha   
Horní 
Bludovice 

316/2 Ne trvalé travní porosty 

Prostřední 
Bludovice 

431 Ne 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

  
Horní 
Bludovice 

316/6 Ne trvalé travní porosty 

Prostřední 
Bludovice 

534/15 Ne orná půda   
Horní 
Bludovice 

316/7 Ne trvalé travní porosty 

Prostřední 
Bludovice 

534/2 Ne ostatní plocha   
Horní 
Bludovice 

323/11 Ne ostatní plocha 

Prostřední 
Bludovice 

534/31 Ne orná půda   
Horní 
Bludovice 

410/1 Ne trvalé travní porosty 

Prostřední 
Bludovice 

534/6 Ne orná půda   
Horní 
Bludovice 

410/2 Ne ostatní plocha 

Prostřední 
Bludovice 

534/7 Ne orná půda   
Horní 
Bludovice 

411 Ano ostatní plocha 

Prostřední 
Bludovice 

534/8 Ne orná půda   
Horní 
Bludovice 

412/1 Ne orná půda 

Prostřední 
Bludovice 

535/1 Ne orná půda   
Horní 
Bludovice 

412/3 Ano orná půda 

Prostřední 
Bludovice 

536/1 Ne ostatní plocha   
Horní 
Bludovice 

951/1 Ano orná půda 

Prostřední 
Bludovice 

536/2 Ne ostatní plocha   
Horní 
Bludovice 

951/5 Ne lesní pozemek 

Prostřední 
Bludovice 

536/3 Ne ostatní plocha   
Horní 
Bludovice 

951/6 Ne lesní pozemek 

Prostřední 
Bludovice 

879/2 Ne vodní plocha   
Prostřední 
Bludovice 

432 Ne 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

Prostřední 
Bludovice 

879/3 Ne vodní plocha   
Prostřední 
Bludovice 

433 Ne 
zastavěná plocha a 
nádvoří 

Prostřední 
Bludovice 

879/5 Ne vodní plocha   
Prostřední 
Bludovice 

534/1 Ne orná půda 

     
Prostřední 
Bludovice 

534/13 Ne orná půda 

     
Prostřední 
Bludovice 

534/14 Ne orná půda 

     
Prostřední 
Bludovice 

534/30 Ne orná půda 

     
Prostřední 
Bludovice 

535/2 Ne orná půda 

     
Prostřední 
Bludovice 

538/3 Ne orná půda 

     
Prostřední 
Bludovice 

879/1 Ne orná půda 
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Stará řeka, lokalita Horní Bludovice 
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PAMÁTNÝ STROM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA 
 

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

Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny 
vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné introdukované 
dřeviny. V neposlední řadě to mohou být také dřeviny historicky cenné, které jsou památníky 
historie, připomínající historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje. 

Je nutné zdůraznit, že není v kompetenci obecního úřadu povolit pokácení dřevin 
prohlášených za památné stromy, aniž by předtím příslušný orgán ochrany přírody nezrušil 
jejich ochranu. 
 
 

 
 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (listopad/2017) 
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památný strom   DUB V HAVÍŘOVĚ 
jednotlivý strom 

 

 

 
Kód: 100347 
Druh stromu: dub letní (Quercus robur L.) 
Datum vyhlášení ochrany: 04.09.2003 
Lokalizace: 4346/6, k.ú. Havířov–město 
 
Popis: dub v meandrech Lučiny s rovným 
kmenem a pravidelnou užší korunou 
Ochranné pásmo: vyhlášené - kruh  
o poloměru 9,5 m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

památný strom   DUB V ALBRECHTICÍCH 

    jednotlivý strom 
  
 
 

 
Kód: 100348 
Druh stromu: dub letní (Quercus robur L.) 
Datum vyhlášení ochrany: 20.02.2003 
Lokalizace: 483, k.ú. Albrechtice  
u Českého Těšína 
 
Popis: v zahradě domu na ul. Hlavní č. 8 - 
nedaleko restaurace Pamol, s rovným 
kmenem a pravidelnou širokou korunou 
Ochranné pásmo: vyhlášené - kruh o 15 m 
od středu kmene 
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památné stromy   ALEJ V ULICI E. KRASNOHORSKÉ  5 - stromořadí 
 

 
 
Kód: 100368 
Druhy stromů: 1 x dub letní (Quercus robur 
L.), 6 x jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) 
– 1 pokácen, 3 x lípa malolistá (Tilia cordata 
Mill.) – 2 pokáceny 
Datum vyhlášení ochrany: 08.02.1993 
Lokalizace: 85, 92/3, 109/3, 91/2, k.ú. 
Bludovice 
 
Popis: uprostřed a kolem parkoviště na ul. 
E. Krásnohorské, pozůstatek bývalé aleje 
okolo „císařské cesty“ 
Ochranné pásmo: vyhlášené – kruhy  
o poloměru 5x 7m, 2, 5 m, 4 m, 8 m, 9 m  

 

 

 

 

 

památné stromy   ALEJ V ULICI E. KRASNOHORSKÉ  4 - stromořadí 
 

 
 
Kód: 100369 
Druhy stromů: 2 x lípa malolistá (Tilia 
cordata Mill.), 1 x lípa obecná (Tilia  
x vulgaris Hayne) 
Datum vyhlášení ochrany: 18.02.1993 
Lokalizace: 86, k.ú. Bludovice 
 
Popis: naproti Orionu, pozůstatek bývalé 
aleje okolo „císařské cesty“; 2 lípy jsou 
v dobrém stavu s dutinou v kmeni; poslední 
lípa je již jen mrtvé torzo stažené obručí  
a chráněné kovanou mříží  
Ochranné pásmo: vyhlášené – kruhy  
o poloměru 7 m, 10 m, 21 m
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památné stromy   ALEJ V ULICI E. KRASNOHORSKÉ  3 - stromořadí 
 

 
 
Kód: 100370 
Druhy stromů: 2 x jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior L.), 1 x lípa velkolistá (Tilia 
platyphyllos Scop.) 
Datum vyhlášení ochrany: 08.02.1993 
Lokalizace: 97/1, 98/2, k.ú. Bludovice 
 
Popis: pozůstatek bývalé aleje okolo 
„císařské cesty“; koruny stromů prosychají, 
jeden z jasanů má nakloněný kmen  
a výmladky na kmeni 
Ochranné pásmo: vyhlášené – kruhy  
o poloměru 2x 6 m, 7 m 
 
 
 
 

 

památné stromy   ALEJ V ULICI E. KRASNOHORSKÉ -  stromořadí 
 

 
 
 
Kód: 100372 
Druhy stromů: 1 x jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior L.), 1 x jírovec maďal (Aesculus 
hippocastanum L.) 
Datum vyhlášení ochrany: 08.02.1993 
Lokalizace: 107/2, 104 k.ú. Bludovice 
 
Popis: naproti Orionu, pozůstatek bývalé 
aleje okolo „císařské cesty“; stromy ve 
velmi dobrém stavu 
Ochranné pásmo: vyhlášené – kruhy  
o poloměru 6 m, 9 m 
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památný strom   DUB U SKLENÍKŮ 
jednotlivý strom 
 

 

 
 
Kód: 100379 
Druh stromu: dub letní (Quercus robur L.) 
Datum vyhlášení ochrany: 01.06.1990 
Lokalizace: 2554, k.ú. Prostřední Suchá 
 
Popis: umístěn západně od skleníků  
a jižně od rybníků; kmen od 1,5 m 
rozdvojen, koruna souměrná 
Ochranné pásmo: ze zákona 

 
 
 

 

 

 

 

památný strom   ALBRECHTICKÝ DUB   
jednotlivý strom 

 
 

 
 
Kód: 100380 
Druh stromu: dub letní (Quercus robur L.) 
Datum vyhlášení ochrany: 01.06.1990 
Lokalizace: 1169/6, k.ú. Albrechtice  
u Českého Těšína 
 
Popis: umístěn jako solitér v polích mezi ul. 
Na Zámostí a ul. Pardubická 

 průběžný rovný kmen, v celé délce poškozen 
bleskem, koruna zaoblená užší, suchý vrchol 
ponechán pro přisedání ptáků 
Ochranné pásmo: ze zákona 
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památný strom   LÍPA V TĚRLICKU   
jednotlivý strom 
 

 
 
Kód: 100381 
Druh stromu: lípa velkolistá (Tilia 
platyphyllos Scop.) 
Datum vyhlášení ochrany: 01.06.1990 
Lokalizace: 3323, k.ú. Horní Těrlicko 
 
Popis: umístěn jako součást liniové zeleně 
v polích nad cestou v lokalitě U Farských 
lipek; rovný tlustý kmen, který se 
rozdvojuje, s hustou podsaditou korunou  
 
Ochranné pásmo: ze zákona 

 

 

 

 

 

 

památné stromy   DUBY LETNÍ V ALBRECHTICÍCH 

skupina stromů 
 
 

 
Kód: 100396 
Druhy stromů: 4 x dub letní (Quercus robur 
L.) 
Datum vyhlášení ochrany: 01.06.1990 
Lokalizace: 2283, 2286/1, k.ú. Albrechtice 
u Českého Těšína 
 
Popis: v osadě Pardubice u domu čp. 34 - 
tzv. Dzibkovy duby; obvod kmenů: 550 cm, 
440 cm, 410 cm, 365 cm; jeden strom je 
zdravý, dva stromy byly zasaženy bleskem – 
od paty duté, jeden strom je již jen torzo – 
po odlomení koruny 
Ochranné pásmo: ze zákona 
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památný strom   SMELÍKŮV  DUB   
jednotlivý strom 

 
 
 

 
Kód: 105809 
Druh stromu: dub letní (Quercus robur L.) 
Datum vyhlášení ochrany: 28.01.2012 
Lokalizace: 1102/3, k.ú. Albrechtice  
u Českého Těšína 
 
Popis: na travnaté ploše za rodinným 
domem ul. Osvobození čp. 43; ve velmi 
dobrém zdravotním stavu 
Ochranné pásmo: vyhlášené – kruh  
o poloměru 13 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATURA 2000 - EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY 
 

NATURA 2000 – evropsky významné lokality jsou místa, které z biogeografické 
oblasti, k níž náleží, významně přispívají k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň 
jednoho typu evropských stanovišť, nebo jednoho evropsky významného druhu živočichů 
(z hlediska jejich ochrany), nebo k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. 

Ptačí oblasti jsou území nejvhodnější pro ochranu z hlediska výskytu, stavu a početnosti 
populací druhů ptáků vyskytujících se na území České republiky a stanovených právními 
předpisy Evropských společenství, které stanoví vláda nařízením.  
 

Lokalita Stonávka – nádrž Halama (Kód NATURA: CZ0813471) byla zrušena Nařízením 
vlády č. 73/2016 Sb., ze dne 18. března 2016, kterým se stanoví národní seznam evropsky 
významných lokalit. 
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Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

 

evropsky významná lokalita  MOKŘAD U RONDELU 
 

Evropsky významná lokalita Mokřad u Rondelu s rozlohou 14,6 ha se rozkládá západně 
od Havířova v nadmořské výšce 240 – 242 m n. m. v prostoru mezi řekou Lučinou  
a silnicí Ostrava - Havířov u kruhového objezdu v Havířově. Jde o soustavu uměle 
vybudovaných vodních nádrží a mokřady v místě bývalé rybniční soustavy v nivě řeky 
Lučiny a Sušanky. Obecně se jedná o území s mokřadními společenstvy na antropogenně 
vytvořeném terénu zahrnující cenná společenstva bývalého rybníka a juvenilní mokřadní 
biotopy na místech s vysokou hladinou podzemní vody s makrofytní vegetací přirozeně 
eutrofních a mezotrofních stojatých vod a měkkým luhem nížinných řek L2.4.   

Aby byly zajištěny podmínky ochrany, mělo by se zabránit postupnému zazemňování 
tůní a některé z tůní prohloubit, v případě zarůstání odstraňovat litorální vegetaci a zamezit 
vytváření černých skládek. 
   
Název:  Mokřad u Rondelu 
Kód lokality:  3287 
Kód NATURA: CZ0813455 
Datum 1. vyhlášení:  22.12.2004 
Rozloha lokality:  14,558 ha  

(v k.ú. Havířov-město -12,902 ha; k.ú. Šenov u Ostravy -1,653 ha)  
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Charakteristika: Jedná se o soustavu uměle vybudovaných vodních nádrží a mokřady  
v místě bývalé rybniční soustavy v prostoru mezi řekou Lučinou  
a silnicí Ostrava – Havířov u kruhového objezdu v Havířově. Obecně se 
jedná o území s mokřadními společenstvy na antropogenně vytvořeném 
terénu zahrnující cenná společenstva bývalého rybníka a juvenilní 
mokřadní biotopy na místech s vysokou hladinou podzemní vody  
s makrofytní vegetací přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých 
vod a měkkým luhem nížinných řek. V území je potřeba udržovat  
a vytvářet hloubkově různě diferencované vodní plochy s proměnlivou 
břehovou čárou a vhodnými sklony břehů. Tůně s bohatě vyvinutou 
vegetací a litorálním pásem tvořeným orobincem úzkolistým (Typha 
angustifolia) obývá čolek velký (Triturus cristatus). Právě díky 
přítomnosti silné populace tohoto druhu bylo území zařazeno na 
seznam lokalit evropského významu. 

Cíl ochrany:  Není nebo neuveden nebo zatím nezaklíčován. 
 
 

 
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (lduben/2020) 
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Evropsky významná lokalita Mokřad u Rondelu – zvodnělá plocha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOKALITY VÝSKYTU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN  
A ŽIVOČICHŮ S NÁRODNÍM VÝZNAMEM 
 

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

 
Na správním území ORP Havířov, konkrétně na území statutárního města Havířova  

v k.ú. Dolní Suchá (Sušanské nádrže), je evidován výskyt populace užovky podplamaté 
(Natrix tessellata), kriticky ohroženého druhu v ČR a zároveň druhu, jenž je chráněn 
evropskou legislativou dle Směrnice EU 92/43/EHS, kde je zařazen do Přílohy IV jako druh 
vyžadující přísnou ochranu. Jde o jedinou potvrzenou vitální a rozmnožující se populaci  
v Moravskoslezském kraji. Nejbližší známá populace v ČR se nachází na jižní Moravě na 
řece Svratce. Jedná se o prvně dokumentovaný a popsaný výskyt druhu v úmoří Baltského 
moře (povodí Odry). S největší pravděpodobností jde o relikt přirozeného recentního výskytu  
v tomto regionu. Z tohoto vyplývá, že významnost této lokality je velmi vysoká. 

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

   
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Poodří, (říjen/2014, aktuálnost potvrzena 2/2016) 

 
Červený polygon znázorňuje plochu s výskytem užovky podplamaté na Sušanských nádržích  

 
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Poodří  

 
Poslední podrobný průzkum populace na tomto místě provedený v letech 2012-2013 

potvrdil, že zmíněné nádrže a jejich hráze jsou potravním, rozmnožovacím, úkrytovým  
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a zimovacím biotopem druhu. Současná velikost populace je odhadována na 36 až 70 
dospělých jedinců. 

S ohledem na národní i evropský význam této populace je potřeba této lokalitě 
z pohledu ochrany a druhu věnovat zvýšenou pozornost. 

 
Užovka podplamatá (Natrix tessellata) je evropský nejedovatý had z čeledi 

užovkovitých,  70-100 cm dlouhý, který je vázán na vodní prostředí.  Velmi důležité je 
příhodná sluneční expozice stanoviště. Přezimování často probíhá v blízkých sutinových 
svazích či porostu. Tok bývá bohatý na ryby, prohřívané mělčiny a střídání volných  
a zarostlých břehů. Aktivita užovek se pohybuje od dubna do října. Žere především ryby, 
někdy ale také obojživelníky jako žáby, ropuchy, čolky a pulce. 
 

Sušanské nádrže v Havířově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Druhým zvláště chráněným živočichem na území ORP Havířov je Vážka široká 

(Leucorrhinia caudalis). Vážka široká je nově pozorována na území statutárního města 
Havířov, v katastrálním území Dolní Suchá. Vyskutuje se převážně na pozemcích parc. č. 
770, 789, 722/1, 774, 660/1, 661/13. U nás mimořádně vzácný druh, několik desetiletí 
nezvěstný. Obývá čisté mezotrofní vody, často lesní rybníky nebo mrtvá ramena větších řek, 
miluje vodní rostliny jako stulík nebo leknín. Vyskytuje se především na místech, která ještě 
nejsou působením člověka tolik ovlivněná. Typická doba výskytu od května do července. 

 



 
 

 63 

  
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (duben/2020) 

  
Jedná se o menší, ale robustně působící vážku, zejména kvůli kyjovitě rozšířenému 

zadečku. Samci jsou tmaví až černí, s modrošedě ojíněnou přední polovinou zaděčku, 
rozšíření zadečku je černé. U vybraných dospělých samců je nápadná bílá barva svrchní 
strany plamek. Samice jsou svrchu černé, na bocích s kovovým leskem, mají výrazné žluté 
antehumerálními pruhy i velké žluté skvrny na hřbetě. Oči obou pohlaví jsou hnědé, u samic 
světlejší. 

 
Červený polygon znázorňuje plochu s výskytem Vážky široké  
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Lesopark nad Merkurem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Přírodní lesní oblasti jsou území rozlišená na základě jednotných geologických, 

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

Podbeskydská pahorkatina je poměrně malá přírodní oblast (211 km2 lesa) s nízkou 
lesnatostí (14 %); která zaujímá vlastní pahorkatinu, oderskou část Moravské brány  
a Ostravskou pánev. V oblasti jsou vybudovány dvě velké přehrady (Žermanická a Těrlická) 
na průmyslovou vodu, rekreaci a na ochranu před velkými vodami. Klimatický okrsek je 
mírně teplý, vlhký až velmi vlhký, pahorkatinný až rovinný. Průměrná roční teplota se 
pohybuje mezi 7 a 8,8 °C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje 650 až 960 (1235) mm. 

Z lesních vegetačních stupňů výrazně převládá dubobukový (73 %) a značně se 
uplatňuje živná řada (45 %). Pro poměrně pestré přírodní podmínky je i dosti bohatá škála 
lesních typů. Vedle převládajícího buku a dubu, méně jedle, se v přirozené skladbě 
uplatňovaly v dosti značné příměsi téměř všechny listnaté dřeviny. Geologické podloží, půdní 
typy a klima působí, že produkční možnosti oblasti jsou značné. 

V současných porostech PLO, jako celku, dominují jehličnaté stromy (57 %) s převahou 
smrku. Listnaté stromy jsou zastoupeny 43 %. Les je na území SO ORP Havířov tu velmi 
rozdroben do malých komplexů a izolovaných lesíků. V celé oblasti jsou velmi dobré růstové 
podmínky, zbývající jehličnaté porosty jsou v blízkosti zdrojů silně redukovány imisemi. Na 
většině území se musí řešit specifické podmínky hospodaření v průmyslové aglomeraci, mimo 
jiné i zalesňování hald a poddolovaných území. Na území SO ORP Havířov je však 
nepůvodních smrkových porostů málo a lesy jsou tak v lepším zdravotním stavu.  

Část přírodní oblasti se nachází přímo v Ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci. 
Pro toto území je typická devastace lesů v důsledku lidské činnosti (poddolovaná území, 
haldy, skládky) a naopak vznik nově zalesněných ploch v rámci rekultivací devastovaných 
území. Lesy zde plní významnou ekologicko-stabilizační a krajinotvornou funkci a zároveň  
i funkci rekreační. 

Na některých zemědělských plochách, které přestávají být obhospodařovány, se 
spontánně začíná šířit les. 

Území SO ORP Havířov je podprůměrně lesnatým územím – lesnatost dosahuje  
17,3 %. Nejvíce lesnatými obcemi jsou Albrechtice a Horní Suchá (25 %). Dá se říci, že lesy 
jsou v území rozloženy relativně rovnoměrně, avšak jsou fragmentovány v plošně málo 
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rozsáhlé celky podél přehrady, vodních toků a dalších menších ploch v zemědělské krajině, 
čímž je snižována jejich ekologická stabilita. Většina lesů jsou lesy hospodářské, menší část 
patří do kategorie lesů zvláštního určení, a to na území obcí Havířov, Horní Suchá  
a Albrechtice. Lesy zvláštního určení jsou lesy, v nichž jiný důležitý veřejný zájem vyžaduje 
odlišný způsob hospodaření. Les ochranný se nachází v Horní suché.  
 
Plocha lesa a lesnatost dle jednotlivých obcí ORP Havířov k 31.12.2019 

Obec Celková výměra (ha) Lesní půda - rozloha (ha) Podíl lesů (%) 

Albrechtice 1 269 322,4 25,4 

Havířov 3 208 381,5 11,9 

Horní Bludovice 899 101,1 11,3 

Horní Suchá 980 246,7 25,2 

Těrlicko 2 465 471,8 19,1 

SO ORP Havířov 8 821 1 523,6 17,3 

 
Kategorie lesa dle jednotlivých obcí ORP Havířov k 31.12.2019 

Obec Hospodářský (ha) 
Les zvláštního 

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

Albrechtice 282,2 40,2 0,0 322,4 

Havířov 126,6 254,9 0,0 381,5 

Horní Bludovice 101,1 0,0 0,0 101,1 

Horní Suchá 135,0 110,0 1,7 246,7 

Těrlicko 436,4 35,4 0,0 472 

SO ORP Havířov 1081,3 440,9 1,7 1523 
Zdroj: Český statistický úřad (červenec/2020) 
 
Loucký les v Albrechticích 
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LESY OCHRANNÉ 
 
Do kategorie lesů ochranných se zařazují: 

a) lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, 
strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.),  

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

c) lesy v klečovém lesním vegetačním stupni. 

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

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

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

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

 
Členění lesů ochranných dle kódu: 

Do roku 
1997 

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

 

Od 
roku 
1998 

 

Kód Subkategorie Kategorie 
21a lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích 

lesy ochranné 21b 
vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace 
chránící níže položené lesy a lesy na 
exponovaných hřebenech 

21c lesy v klečovém lesním vegetačním stupni 
Pozn.: zeleně označené subkategorie se vyskytují v ORP Havířov 
 
Podkladové dokumenty ke kategorizaci podle rozhodnutí 

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

 
Lesy ochranné definované podle lesní hospodářské osnovy se vyskytují pouze 

okrajově v katastrálním území Horní Suchá (subkategorie 21a – lesy na mimořádně 
nepříznivých stanovištích), ve zbývající části území řešeného ORP se podle dodaných 
podkladů lesy ochranné nevyskytují. 

Lesy ochranné definované na základě rozhodnutí ze dne 10.1.2008, č.j. 
ŽPZ/55527/2007/Hen, jejich platnost je stanovena do 31.12.2017. Tyto lesy se vyskytují 
pouze okrajově v katastrálním území Horní Suchá (subkategorie 21a – lesy na mimořádně 
nepříznivých stanovištích) a jsou shodná s daty definovanými podle lesní hospodářské 
osnovy. 
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Zdroj: KÚ MSK, OŽPaZ (listopad/2018) 

 
 
Lesy ochranné na hranici Horní Suché a Stonavy 

 
 
 
LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ 
 
Lesy zvláštního určení jsou lesy, které nejsou lesy ochrannými a nacházejí se: 

• v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, 
• v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod 
• na území národních parků a národních přírodních rezervací  
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Do kategorie lesů zvláštního určení lze dále zařadit lesy, u kterých veřejný zájem na 
zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění 
mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním. 

O zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení rozhoduje orgán státní správy lesů 
na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu. 
 
Členění lesů zvláštního určení dle kódu: 

Do roku 
1997 

 

Kód Kategorie 
31 lesy zvláštního určení - v OP vodních zdrojů 
32 lesy zvláštního určení - přírodní léčivé zdroje 
33 lesy zvláštního určení - lesoparky 
34 lesy zvláštního určení - obory a bažantnice 
35 lesy zvláštního určení - státní ochrana přírody 
36 lesy zvláštního určení - exhalace 
37 lesy zvláštního určení - lesnický výzkum 
38 lesy zvláštního určení - jiné potřeby společnosti 

 
 

Od 
roku 
1998 

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

  
le

sy
 z

vl
áš
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í 
      

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

31c lesy na území nár. parků a nár.přírodních rezervací 
32a lesy v 1.zónách CHKO, lesy v přír. rezervacích a přírodních památkách 
32b lázeňské lesy 
32c příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační 
32d lesy sloužící lesnickému výzkumu a lesnické výuce 

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

32f lesy pro zachování biologocké různorodosti 
32g lesy v uznaných oborách a samostatných bažantnicích 

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

Pozn.: zeleně označené subkategorie se vyskytují v ORP Havířov 
 

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

Obec Les zvláštního určení (ha) 
Albrechtice 40,2 
Havířov 254,9 
Horní Bludovice 0,0 
Horní Suchá 110,0 
Těrlicko 35,4 
SO ORP Havířov 440,9 
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Lesy zvláštního určení definované na základě rozhodnutí na území ORP Havířov: 
Kód Subkategorie rozhodnutí KÚ MSK platnost do 

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

ŽPZ/13683/2007/Maj ze 
dne 26.3.2007 

31.12.2016 

32c 
příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí 
rekreační 

ŽPZ/55527/2007/Hen ze 
dne 10.1.2008 

31.12.2017 

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

ŽPZ/45029/2009/Hen ze 
dne 12.2.2009 

31.12.2017 

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

ŽPZ/55527/2007/Hen ze 
dne 10.1.2008 

31.12.2017 

 

 
Zdroj: KÚ MSK, OŽPaZ (listopad/2018) 

 
Příměstský les s funkcí rekreační Havířov – Podlesí, Dlouhá třídy, lokalita Merkur 
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LESY HOSPODÁŘSKÉ 
 
 Hospodářský les je z hlediska managementu krajiny určitým protipólem přirozených 
nebo původních lesů. Jeho primární funkcí je produkce dříví. Nicméně lesní hospodáři 
v hospodářských lesích zajišťují také ostatní důležité funkce lesa (půdoochranná, 
vodoochranná, klimatická, krajinotvorná, rekreační…). 
 
Velký les v Horní Suché 

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

1997 
Kód Kategorie 

10 lesy hospodářské 

 

Od roku 
1998 

Kód Subkategorie Kategorie 

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

lesy hospodářské 

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

Obec Hospodářský les (ha) 
Albrechtice 282,2 
Havířov 126,6 
Horní Bludovice 101,1 
Horní Suchá 135,0 
Těrlicko 436,4 
SO ORP Havířov 1081,3 
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Zdroj: KÚ MSK, OŽPaZ (listopad/2018) 

 
 
Lesní porosty v Těrlicku na hranici s Albrechticemi 
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Horní Bludovice – Pohled od myslivny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KVALITA PŮDY 
Na území ORP Havířov zemědělská půda zaujímá dle údajů Českého statistického 

úřadu plochu 4539,6 ha, což představuje 52 % z celkové rozlohy území SO ORP. Z kultur je 
na zemědělské půdě nejvíce zastoupena orná půda s 2859,3 ha (32,4 %) a trvalé travní porosty 
se 784 ha (9,2 %). Území SO ORP Havířov je zařazeno z větší části do zemědělské přírodní 
oblasti pahorkatinné, převažuje výrobní podtyp bramborářsko-žitný, případně ovesný.  
 
Výměra jednotlivých ploch (ha) v SO ORP Havířov k 31.12.2019 

Obec 
Celková 
výměra 

(ha) 

Orná 
půda 
(ha) 

Zahrady 
(ha)          

Ovocné 
sady 
(ha)  

Trvalý 
travní 

porost - 
rozloha 

(ha) 

Lesní 
(ha) 

Vodní 
plochy 

(ha) 

Zastavěné 
plochy (ha) 

Ostatní 
plochy 

(ha) 

Albrechtice 1 269 495,2 74,7 1,0 133,8 322,3 37,6 42,9 161,3 

Havířov 3 208 703,7 402,7 71,9 164,1 381,3 118,7 250,6 1114,5 

Horní Bludovice 899 464,8 70,4 1,0 162,6 101,2 11,7 28,3 58,1 

Horní Suchá 980 290,5 100,4 0,3 21,7 246,4 26,6 50,2 243,3 

Těrlicko 2 465 905,0 144,3 0,3 331,0 471,0 319,5 70,3 223,7 

SO ORP 
Havířov 

8 821 2859,3 792,4 74,6 813,3 1522,2 514,0 442,3 1800,9 

 
Podíl jednotlivých ploch (%) v SO ORP Havířov k 31.12.2019 

Obec 
Celková 
výměra 

(ha) 

Orná 
půda 
(%) 

Zahrady 
(%)          

Ovocné 
sady 
(%)  

Trvalý 
travní 

porost - 
rozloha 

(%) 

Lesní 
(%) 

Vodní 
plochy 

(%) 

Zastavěné 
plochy (%) 

Ostatní 
plochy (%) 

Albrechtice 1269 39 6 0 11 25 3 3 13 

Havířov 3208 22 13 2 5 12 4 8 35 

Horní 
Bludovice 

899 52 8 0 18 11 1 3 6 

Horní Suchá 980 30 10 0 2 25 3 5 25 

Těrlicko 2465 37 6 0 13 19 13 3 9 

SO ORP 
Havířov 

8821 32 9 1 9 17 6 5 20 

Zdroj: Český statistický úřad (květen/2020) 
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Podíl jednotlivých ploch (%) v SO ORP Havířov  

 
 

Pohled do krajiny Havířov – Dolní Datyně  – ul. Josefa Kotase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled do krajiny Haviřov – město – ul. Na Dulňáku 
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BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA 
 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) zemědělských pozemků vyjadřuje 
pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na 
produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Informace o BPEJ 
neslouží pouze pro zemědělské účely, ale lze je také využít při zpracování projektu 
komplexních pozemkových úprav, případně pro další účely. Systém BPEJ je platný pro celé 
území ČR. 
 
Význam číslic kódu BPEJ (5 míst):  
 

 
 
a) Klimatický region 

První číslice kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu (0–9). Zahrnují území 
s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin. V ČR 
bylo vymezeno celkem 10 klimatických regionů. 
 
Řešené území ORP Havířov náleží do klimatického regionu barevně vyznačeného -  

Symbol 
regionů 

Kód 
regionů Označení regionů 

Suma 
teplot nad 

10˚C 

Vláhová 
jistota 

Suchá 
vegetačn
í období 

Průměrné 
roční 

teploty 
[ºC] 

Roční 
úhrn 

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

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

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

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

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

MT 2 5 mírně teplý, mírně vlhký 2200-2500   4-10 15-30 07.VIII 550-700 

MT 3 6 
mírně teplý, vlhký, 

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

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

MCh 8 mírně chladný, vlhký 2000-2200  nad 10 0-5 05.VI 700-800 

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

 
b) Hlavní půdní jednotka 

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

HPJ Genetický půdní 
představitel Půdní druh Půdní substrát Poznámka 

20 Rendziny,  hnědé půdy  
těžké až velmi 
těžké 

slíny, měkké břidlice slabě oglejené 

22 
Hnědozemě, drnovitá půda, 
rendziny,  hnědé půdy 

střední lehčí štěrkopísky, písky   

24 hnědé půdy  
středně těžké až 
těžké 

flyšové pískovce a měkké 
břidlice 

slabě skeletovité 

27 
Hnědé půdy, hnědé půdy 
kyselé 

lehké, střední 
břidlice, fylity, hadce a 
lehký flyš, lehký kulm 

vysušené 

40 
Hnědé půdy aj. včetně 
oglejených subtypů 

lehké až lehčí 
středně těžké 

různé substráty 
extrémně svažité polohy 
(do 12º) 

41 
Hnědé půdy aj. včetně 
oglejených subtypů 

    sklon 4,5,6º 

43 
hnědozemě oglejená, 
ilimerizované půdy oglejené 

středně těžká sprašová hlína dočasně zamokřené 

44 oglejená půda středně těžká sprašová hlína dočasně zamokřené 

46 
Hnědozemě oglejená,  
ilimerizované půdy oglejené 

středně těžká 
svahoviny s eolickou 
příměsí 

doč.zamokřené až 
stř.skeletovité 

47 oglejená půda středně těžká 
svahoviny s eolickou 
příměsí 

doč.zamokřené až 
stř.skeletovité 

48 
Hnědá půda oglejená, 
oglejená půda 

středně těžká břidlice, lupky, siltovce 
doč.zamokřené až 
stř.skeletovité 

49 
Hnědá půda oglejená, 
oglejená půda 

těžká až velmi 
těžká 

břidlice, bázická efuziva sklon k zamokřením 

55 nivní půdy  lehká 
koluviální a nivní 
sedimenty 

vysušné 

56 
Nivní půda, nivní půda 
karbonátové, nivní půda 
akumulované 

lehčí, středně 
těžká 

koluviální a nivní 
sedimenty 

  

58 Nivní půda glejové středně těžká    
koluviální a nivní 
sedimenty 

zamokřené 

64 
glejové půdy, oglejená půda 
zbažinělé 

středně těžká až 
velmi těžká 

smíšené svahoviny, nivní 
uloženiny, jíly, slíny 

odvodněná orná půda 

65 
glejové půdy zrašeliněná, 
rašelinná půda  

různý 
rašeliny, nivní uloženiny, 
jíly, slíny 

zkulturněné 

67 glejové půdy 
středně těžká až 
velmi těžká 

rašeliny, nivní uloženiny, 
jíly, slíny , smíšené 
svahoviny 

deprese, převážně TTP 

70 
glejové půdy, nivní půda 
glejová 

středně těžká až 
velmi těžká 

těžké koluviální a nivní 
sedimenty 

deprese vnější části 
nivy, TTP 

71 
glejové půdy, nivní půda 
glejová 

středně těžká až 
velmi těžká 

těžké koluviální a nivní 
sedimenty 

dtto úzkých niv 

72 
glejové půdy, nivní půda 
glejová (často zaplavované) 

převaha těžší 
zrnitosti 

těžké koluviální a nivní 
sedimenty 

deprese nivy, 
zamokřené 

73 
oglejená půda zbažinělá, 
glejové půdy 

středně těžká až 
velmi těžká 

těžké smíšené svahoviny 
svahové polohy 
prameniště 

77 Půdy mělkých strží 
středně těžká až 
velmi těžká 

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

Kód Kategorie Charakteristika 

0 0-1º úplná roviny bez projevů plošné vodní eroze 

1 1-3º rovina s možností plošné vodní eroze 

2 3-7º mírný svah 

3 7-12º střední svah 

4 12-17º výrazný svah 

5 17-25º příkrý sráz 

6 nad 25º sráz 

 
EXPOZICE 

Kód Expozice Charakteristika 

0 rovina (0-1º) expozice všesměrná 

1 jih JZ-VZ 

2 
východ a 

západ JZ-SZ nebo JV-SV 

3 sever SZ-SV 

 
 
Plochy se sklonitou ornou půdou na území SO ORP Havířov 

 
Zdroj: Veřejně přístupného registru půdy LPIS (květen/2020) 
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Množství sklonitých orných pozemků na území jednotlivých obcí 

Obec plocha sklonité 
orné půdy (ha) 

plocha orné půdy 
(ha) 

procento sklonité orné půdy 
z orné celkově (%) 

Albrechtice  26,1 356,94 7,31 
Havířov 4,96 245,27 2,02 
Horní Bludovice 3,29 157,25 2,09 
Horní Suchá 0,05 157,91 0,03 
Těrlicko 11,26 212,32 5,30 
SO ORP Havířov 45,66 1129,69 4,04 

Zdroj: Veřejně přístupného registru půdy LPIS (květen/2020) 
 
d) Skeletovitost a hloubka půdy 
Pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho skeletovitosti. Tedy podíl 
obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene ve spodině do 60 cm.

SKELETOVITOST PŮDY 
 

Kód Hodnota Charakteristika 

0 0/0-Š1 půdy bezskeletovité 

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

2  Š2-K1(K2)/Š2-K2(K1) půdy středně skeletovité 

3 Š1,2-K1,2/Š3-K3 nebo K2/K2 půdy silně skeletovité 

 
HLOUBKA PŮDY 
 

Kód Hloubka Charakteristika 

0 nad 60 cm půda hluboká 

1 30-60 cm půda středně hluboká 

2 do 30 cm půda mělká 

 
Ucelené zemědělské plochy využíváné z velké části k pěstování vanočních stromů, Těrlicko, Kostelec  
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Pro posouzení kvality jsou jednotlivé BPEJ zařazeny do tříd ochrany zemědělských 
pozemků: 
I. třída ochrany:   v jednotlivých klimatických regionech. bonitně nejcennější půdy. 

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

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

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

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

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

 
Třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov: 
 

 
Zdroj: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i. (leden/2020) 
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Nejcennější půdy (převážně II. třídy) se nacházejí ve všech obcích ORP, celkově lze 
hodnotit zemědělskou půdu v území ORP Havířov jako nadprůměrně produktivní s dobrými 
podmínkami pro zemědělství. Důležité je zachovat především bloky zemědělské půdy o větší 
výměře, a to především před rozšiřující se zástavbou.   
 
Pohled do krajiny Těrlicko – Hradiště, u základní školy 

 
 
Plošné výměry třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov: 

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

Nezemědělské pozemky 1945,0 22,1 
1 77,5 0,9 
2 3158,7 35,8 
3 2064,7 23,4 
4 1093,4 12,4 
5 476,2 5,4 

Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2020), data ESRI 
 
Pohled do krajiny v obci Albrechtice – z úbočí kopce na Pastuchovci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov: 
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Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2016) 

 
II. třídy ochrany zemědělských pozemků v ORP Havířov: 
 

 
Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2016) 
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HRANICE BIOCHOR 
 

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

 
Biogeografické regiony vymezil RNDr. M. Culek, Ph.D. (1996). Barvy označují 

příslušnost bioregionů k biogeografickým podprovinciím. Řešené území  ORP Havířov spadá 
do dvou biogeografických podprovincií – Polonské (žlutá barva) a Západokarpatské (zelená 
barva) a dále do dvou bioregionů - Ostravského A (ozn. 2.3a) a Podbeskydského (ozn. 3.5.), 
nachází se v oblasti srážkově normální až nadnormální. 

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

 
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (říjen/2016) 
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Příklad Polonské podprovincie - pohled do krajiny Havířov – Prostřední Suchá, lokalita Burianovka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příklad Západokarpatské podprovincie - pohled do krajiny Těrlicko – Hradiště, Babí hora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• vymezování reprezentativních biocenter regionálního významu a výjimečných biocenter 
místního významu 

• vymezování územního systému ekologické stability místního významu 
• hodnocení funkčnosti a reprezentativnosti regionálního ÚSES 
• vymezování nižších biogeografických jednotek, především skupin typů geobiocénů 
• biochory mohou sloužit jako zástupné územní jednotky pro hodnocení krajinného rázu 
• biochory začínají být užívány jako jednotky vhodné pro krajinné a územní plánování, 

především k definování přírodních podmínek 
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Jednotlivé biochory jsou označeny kódem, který popisuje vegetační stupeň, kategorii 
georeliéfu, půdní substrát a jeho vlhkost. 

Specifikaci jednotlivých typů biochor se podrobněji věnuje publikace Biogeografické 
členění České republiky II (Culek - editor, 2005), která charakterizuje vegetační stupně pro celé 
ČR a podrobně klasifikuje a popisuje biochory na celém území ČR - abiotické a biotické znaky, 
rozšíření, ochrana. 
 
Pro účely snadné identifikace typů biochor byl vytvořen třímístný kód složený z jedné číslice  
a dvou písmen – např. 3Ro.  
- Číslicí je vyjádřen převažující vegetační stupeň typu biochory. Druhou složku kódu tvoří 

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

připomínala daný georeliéf. V rámci ČR bylo vymezeno celkem 18 kategorií georeliéfu. 
- Třetí složka označuje v typu biochory půdní substrát a jeho vlhkost. Substráty středně 

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

-  
 
Zemědělsky obhospodařované pozemky, lokalita Albrechtice, ul. Stonavská 

 
 
Řešené území  ORP Havířov spadá do následujících typů biochor: 

Kód typu biochory Legenda Typy biochor v řešeném území Vegetační stupeň 

3AM  Antropogenní reliéf převážně na drobách 3. 
3Ro  Vlhké plošiny na kyselých horninách 3. 
3Nh  Užší hlinité nivy 3. 
3BE  Erodované plošiny na spraších  3. 
4BE  Erodované plošiny na spraších 4. 
4Nh  Hlinité nivy 4. 
4PC  Pahorkatiny na slínitém flyši 4. 
4Nk  Kamenité nivy 4. 
4Ro  Vlhké plošiny na kyselých horninách 4. 

Zdroj: z atributů poskytnutých dat AOPK ČR (únor/2020) 
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Popis kódu typu biochory v ORP: 
Číslice (vyjadřuje převažující vegetační stupeň) 

3 dubobukový 
4 bukový 

1. písmeno (vyznačuje druh georeliéfu) 

A 
antropogenní georeliéf (haldy, 
navážky, doly) 

B rozřezané plošiny (s mělkými údolími) 
N užší nivy 
P pahorkatiny 
R plošiny (roviny) 

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

C 
Skupina substrátů převážně bazických 
sedimentů  - (převážně) slínité flyše 

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

M 

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

h 

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

k 

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

o 

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

 
Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (říjen/2020) 
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INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI 
 

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

 
Z opatření vedoucích ke zlepšení půd úrodnosti se v území ORP Havířov vyskytují: 

- hlavní odvodňovací zařízení  - hlavníky odvodnění, výústní drenáže 
- podrobné odvodňovací zařízení – hlavníky odvodnění, výústní drenáže 
- plošné odvodňovací zařízení - meliorační systémy (odvodnění). 

 
Těrlicko - Hradiště, ul. Třanovická  - místo uložení hlavního odvodňovacího zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meliorace (odvodnění) - jedná se o velkoplošné i lokální odvodňovací zařízení. Velký 
dopad na krajinu v rámci melioračních opatření mělo velkoplošné odvodnění. K velkoplošnému 
odvádění vody z krajiny v 30. letech 20. století docházelo nejprve v rámci protipovodňových 
opatření, později také pro rozšíření plochy zemědělské půdy - v 70. a 80. letech 20. století. 

V území řešeném ORP jsou evidovány odvodněné plochy (plošné meliorace), které byly 
realizovány v ORP Havířov v letech 1932-1990. Jedná se o neaktualizovaná historická data 
původně pořízená Zemědělskou vodohospodářskou správou (ZVHS) digitalizací analogových 
map. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době neexistuje evidence meliorací a jejich změn 
v terénu, tak geometrický i atributový rozsah dat není kompletní a aktuální. Dlouhodobě také 
není nastaven žádný mechanismus, který by udržoval systém meliorací funkční. 
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Plošný rozsah evidovaných melioračních systémů na území ORP Havířov 
 

 
Zdroj: Státní pozemkový úřad (duben/2014) 

 
Pohled do krajiny Havířov - město, ul. Na Prostředňáku 

 

V roce 1981 bylo v k.ú. Hradiště pod Babí horou zrealizováno hlavní odvodňovací 
zařízení komunikace II/474 – zatrubněné, které je zaústěno do Stonávky. Tímto potrubím 
jsou dotčeny pozemky parc.č. v k.ú. Hradiště pod Babí horou. Další hlavníky odvodňovacích 
zařízení a výústní drenáže meliorací byly zrealizovány v letech 1981-85 a nachází se v k.ú. 
Hradiště pod Babí horou, Horní Těrlicko, Dolní Datyně a Horní Bludovice. 
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Zdroj: Státní pozemkový úřad (září/2012) a Zemědělská vodohospodářská správa (potvrzeno květen/2020) 
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Pohled na Těrlickou přehradu z velké hráze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Území SO ORP Havířov patří do základního hydrologického povodí řeky Odry, které je 

částí úmoří Baltského moře. Prochází jím rozvodnice dílčích povodí tří významných vodních 
toků - Lučiny a Stonávky a Sušanka. Mezi významné drobné vodní toky patří Chotěbuzka  
a Venclůvka. 

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

 
Hydrologické poměry jako celek jsou dány klimaticky, konfigurací sítě toků v povodí  

a srážkovými poměry, jaké se v daném území nacházejí. Celkově Beskydy náleží ke srážkově 
nejexponovanějším oblastem ČR a zároveň jde o území s největší hustotou toků. Velmi 
výrazný vliv na hydrologický režim toků má existence údolních nádrží a způsob hospodaření  
s vodou. V ORP Havířov se jedná o vodní dílo Těrlicko na Stonávce. Území je však velmi silně 
ovlivněno i vodním dílem Žermanice na Lučině, přestože tato přehrada leží mimo hranici ORP 
Havířov. Řízený vodní režim zajišťuje požadavky uživatelů na zásobení vodou, zajišťuje 
stabilní úroveň průtoků pod nádržemi v době sucha a přispívá k povodňové ochraně území 
podél níže situovaných vodních toků. Pokud se jedná o vlastní toky a jejich koryta je třeba 
připomenout některé společné aspekty, které jejich stav obecněji charakterizují, stejně tak 
případně i okolnosti, jak se situace na jejich síti v tom kterém směru vyvíjela. Jedním z aspektů, 
který je dnes velice citlivě vnímán, jsou zásahy do morfologie jejich vlastního koryta, které 
byly třeba provést v řadě případů a na podstatné délce těchto toků. Zásahy změnily mnohdy 
jejich přirozený stav, upravily a regulovaly je, aby tak bylo možno zajistit jejich směrovou  
a výškovou stabilitu a dostatečnou průtočnost k ochránění okolního území před erozivními 
účinky a před zaplavováním povodněmi.  

Zmiňovaná rozkolísanost průtoků v tocích platila především pro stav před výstavbou 
těchto údolních nádrží, což se po jejich realizaci v 2. polovině 20. století výrazně změnilo. Za 
nízkých průtoků stav vody v tocích ovlivňuje skutečnost, že jsou pod přehradami garantovány 
minimální a ekologicky nezbytné průtoky. Potřebné množství vody pro uživatele se odvádí  
z podstatné části mimo říční síť, a do toků se postupně vrací až po jejich využití. 

 
Neporušená krajina má schopnost akumulovat a zpomalit odtok velkého množství vody. 

Tuto schopnost krajiny výrazně snižujeme především díky velkovýrobnímu způsobu 
hospodaření v krajině, jako je vysoké zornění půdy, velké půdní bloky s nízkým obsahem 
organického podílu v půdě, nevhodnou skladbou dřevin v lese (smrková kultura na nevhodných 
místech). Tyto negativní projevy přináší nižší stabilitu krajiny a v konečném důsledku zvyšující 
se riziko povodní. 
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Vodní toky, jakož i situace okolo nich, se během času vyvíjejí a tento pohyb lze 
vysledovat mimo jiné z Plánu dílčího povodí Horní Odry, který je aktuálně zpracován pro 
období 2016 až 2021 a určuje další směřování vodního hospodářství v povodí s výhledem na 
dvacátá léta 21. století. Již naši předchůdci si uvědomili, že s vodním bohatstvím na našem 
území je nutno hospodařit obezřetně, a že toto jedinečné bohatství se musí chránit. 
 
 
Meandry Stonávky v Albrechticích 
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VODNÍ ZDROJ POVRCHOVÉ, PODZEMNÍ VODY VČETNĚ OCHRANNÝCH 
PÁSEM 
 

Zdroje povrchové nebo podzemní vody jsou využívány nebo se u nich předpokládá jejich 
využití jako zdroje pitné vody. Voda odebíraná z povrchových vodních zdrojů nebo  
z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na pitnou vodu musí v místě odběru splňovat 
jakostní požadavky ve vazbě na použité standardní metody úpravy surové vody na vodu pitnou. 
Pro posuzování a dodržování stanovených hodnot jednotlivých ukazatelů kvality vody jsou 
směrodatné pouze výsledky rozborů provedených laboratoří, jejichž kvalita práce je podrobena 
soustavné vnější kontrole (akreditované laboratoře). 

Nezbytnou podmínkou využitelnosti vodního zdroje pro zásobování pitnou vodou je 
mimo zajištění ochrany jeho vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti formou stanovení 
ochranného pásma, které vydá příslušný vodoprávní úřad. 

Vodoprávní úřady a správci povodí vedou evidenci údajů o povolených odběrech 
povrchových a podzemních vod, vodoprávní úřady jsou dále povinny vést údaje o vydaných 
ochranných pásmech vodních zdrojů.  
 
Přehradní hráz údolní nádrže Těrlicko na Stonávce (stav v roce 2015 po předchozí rekonstrukci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informace dostupné na vodohospodářském informačním portálu uvádějí, že na správním 

území ORP Havířov se nevyskytují žádné vodní zdroje povrchové nebo podzemní vody 
průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok, které jsou využívány nebo u kterých se 
předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody. 

 
Podle poskytnutých dat Českého hydrometeorologického ústavu je na území katastrálního 

území na pozemku parc.č. 262 pramen podzemní vody. Tento evidovaný vodní pramen se 
nachází na soukromém oploceném pozemku a je nepřístupný. 
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Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (březen/2016) 
 
Koryto Lučiny s meandry v Havířově 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve vodohospodářské mapě ČR (mapový list 15-44, rok vydání 1988, stav tematického 
obsahu k datu 30.11.1987, měřítko 1:50 000) jsou ovšem některé nepojmenované vodní zdroje 
zakresleny. Tyto zdroje nejsou vyznačeny v grafické části ORP Havířov. Schválené územní 
plány a jejich změny v ORP Havířov také neuvádějí existenci žádných vodních zdrojů. V obci 
Horní Suchá byly v minulosti mapovány dvě prameniště pitné vody.  Jednalo se o prameniště 
v místní části Podolkovice a prameniště s označením Karviná II – Horní Suchá v severní části 
obce. Prameniště byla využívána jako doplňkový místní zdroj vody pro zásobování 
obyvatelstva, avšak pro vysoké provozní náklady přestaly být provozovatelem SmVaK, a. s. 
využívány. Prameniště Podolkovice včetně ochranných pásem bylo zrušeno rozhodnutím 
Magistrátu města Havířova odboru životního prostředí, ze dne 19.1.2004. 
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Výřez vodohospodářské mapy ČR (mapový list 15-44, rok vydání 1988, stav tematického obsahu k datu 
30.11.1987,   měřítko 1 :50 000) – zdroj Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná 
instituce - http://heis.vuv.cz/ - (srpen/2020) 
 

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

Příslušný vodoprávní úřad potvrdil, že na území ORP Havířov není stanoveno žádné 
ochranné pásmo vodního zdroje. 
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Koryto Bezejmenného potoka V Havířově, lokalita Šumbark 
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CHRÁNĚNÁ OBLAST PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD 
 

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

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

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

 
Vláda tyto oblasti vyhlašuje svým nařízením. 
 
Do SO ORP Havířov nezasahuje žádná chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
 
Podle Plánu dílčího povodí Horní Odry je pro akumulaci vod využíváno vodní dílo Těrlicko. 
 
 
Pohled na hladinu Těrlické přehrady 
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VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD, VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD 
 

Vodním útvarem je vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod 
v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými 
vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu - například jezero, vodní nádrž, koryto 
vodního toku. 
  
V dalším textu tyto vodní útvary členíme na následující kapitoly: 

A. vodní útvar povrchových vod 
A1. Povrchové vody tekoucí 
A2. Povrchové vody stojaté 

B. vodní útvar podzemních vod 
 
A. VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH VOD 

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

 
Hlavní útvary povrchových vod ORP Havířov 
č. vodního 

útvaru Název vodního útvaru typ vodního útvaru 

64 Sušanka po ústí do toku Lučina  

2-2-2-2 
65 Venclůvka po ústí do toku Lučina 
66 Datyňka po ústí do Lučiny 
67 Lučina po ústí do toku Ostravice 
80 Stonávka po vzdutí nádrže Těrlicko 
81 Nádrž Těrlicko na toku Stonávka xxx 
82 Stonávka do hráze VD Těrlicko do toku Olše 

2-2-2-2 
83 Karvinský potok po ústí do toku Olše 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Parametr Počet kategorií kategorie 

úmoří 3 
Severní moře 
Baltské moře 
Středozemní moře 

Nadmořská výška 4 

 < 200 m.n.m. 
200-500 m.n.m. 
500-800 m.n.m. 
800 a více m.n.m. 

Geologie 2 
Krystalinikum a vulkanity 
Pískovce, jílovce, kvartér 

Řád toku dle Strahlera 3 
Potoky (řád 1-3) 
Říčky (řád 4-6) 
Řeky (řád 7-9) 

Zdroj: www.dibavod.cz 
 
A1. POVRCHOVÉ VODY TEKOUCÍ 
 
Územím ORP Havířov prochází tři významné vodní toky – Lučina, Stonávka a Sušanka. Mezi 
významné drobné vodní toky pak patří Chotěbuzka a Venclůvka. 
 
Souhrn vodních toků ORP Havířov členěný podle správců: 

 
Zdroj: Povodí Odry s.p. (leden/2016) 
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Lučina 
 

Správcem významného vodního toku Lučina je Povodí Odry. Kapacita koryta Lučiny se 
pohybuje mezi pětiletým až desetiletým průtokem (Q5 - Q10). Při vyšších průtocích dochází 
k zaplavování říční nivy.  

Lučina má polopřírodní silně meandrující koryto, které bylo v úseku Havířova vyhlášeno 
za přírodní památku. Protéká jihozápadní částí území a se svým významným pravostranným 
přítokem Sušankou se mimo hranici území vlévá do řeky Ostravice. Lučina původně patřila  
k tokům se značně rozkolísaným odtokovým režimem, ten je však po výstavbě Žermanické 
přehrady výrazně ovlivňován jejím vyrovnávacím efektem. 

 
Meandry Lučiny v Havířově 
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Stonávka 
 

Dalším významným vodním tokem v řešeném území je Stonávka, která protéká územím 
ve směru jihovýchod – severovýchod a mimo SO ORP Havířov se vlévá do řeky Olše. Na 
vodním toku řeky Stonávky je vybudovaná, pro území významná, vodní nádrž Těrlicko. Ta 
nese jmeno po obci, ve které se územně nachází. 

Správcem tohoto významného vodního toku je Povodí Odry s. p. Stonávka má podhorský 
charakter. Pod vodní nádrží Těrlicko se většina úseku vodního toku obešla bez větších 
systematických regulačních opatření a nachází se tak v přirozeném stavu. Nad nádrží Těrlicko 
bylo nutno zásahy do řeky provádět v mnohem intenzivnější podobě. Už více než před sto lety 
až do 30. let minulého století byla v horních tratích postupně provedena řada bystřinářských 
úprav sledujících stabilitu toku. Činnost v tomto směru byla ještě zintenzívněna na přelomu 50. 
a 60. let. V minulosti se na Stonavce nacházelo mhono starých jezů, jež zasobovaly vodou 
rybniční soustavu. Nicméně žádny ze starých jezů nebyl dochován. 

Stonávka je dle vyhlášky č.178/2012 Sb. řazena mezi vodohospodářsky významné vodní 
toky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neregulované koryto Stonávky v Albrechticích pod přehradou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 99 

Sušanka 
 

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

 
Břehové porosty podél Sušanky v Havířově – Dolní Suché 
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Chotěbuzka 
 

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

 
Koryto Chotěbuzky v Albrechticích 
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Venclůvka (Dolní Datyňka) 
 

Venclůvka je nevelký potok, který většinou protéká volnou krajinou. Cestou přibírá 
několik menších potůčků a vlévá se do řeky Lučiny. Potok na několika místech podtéká méně 
významné silnice a cesty. Jelikož jsou břehy potoka z většiny porostlé listnatými stromy, keři  
a vysokou trávou, je potok velmi špatně přístupný. Správcem tohoto drobného vodního toku je 
Povodí Odry s. p. 

 
Koryto Venclůvky v Dolní Datyni 
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A2. POVRCHOVÉ VODY STOJATÉ 

 

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

 
Albrechtice 
 

V řešeném území se nachází pět vodních nádrží, na vodním toku Rakovec se nachází 4 
vodní plochy, jedna drobná pak severně od nich v lokalitě „NOVÝ SVĚT“. V současné době se 
rybniční síť potýká s nedostatkem vody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodní nádrž Rakovec – lokalita Albrechtice 
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Havířov 
 

V k. ú. Dolní Suchá se nachází soustava sedmi vodních nádrží napájených tokem 
Sušanka. Jedná se o bývalé dočišťovací rybníky s celkovou plochou 28,5 ha, které sloužily jako 
kalové nádrže pro Důl Dukla. Dvě severní nádrže byly územním plánem navrženy jako plochy 
přestavby pro výrobu a skladování  - lehkého průmyslu. V části k. ú. Dolní Suchá se nachází 
nádrž Carbol - odkaliště, která byla před r. 2007 rovněž provozována Dolem Dukla. V současné 
době je v této lokalitě společností AWT Rekultivace a.s. a společností Asental Group 
připravována celková rekultivace území spočívající v ukládání výplňového materiálu. 
V severní části k. ú. Dolní Suchá se dále nacházela vodní plocha Kašpárkovice – bývalý 
zemník. V dnešní době již neexistuje a je zavážena vyplňovým materiálem. Ve správě Dolu 
Dukla byla také vodní nádrž Bartošůvka na vodním toku Bartošůvka o ploše cca 7 ha, která 
sloužila jako rezervní zdroj pro tento důl. V současné době je tato vodní plocha využívána pro 
rekreační účel - především pro Český rybářský svaz. 

V severní části k. ú. Prostřední Suchá jsou plochy usazovacích nádrží. V této lokalitě 
současně probíhají rekultivační práce. Bývalé usazovací nádrže Burianovka a Castaldonovka 
byly územním plánem navrženy jako plochy přestavby pro výrobu a skladování - těžkého 
průmyslu.  

Další významnějš vodní plochou byla soustava chovných rybníků v k. ú. Šumbark na 
Šumbarském potoce. Nicméně z posledních zjištění už se zde soustava rybníků nenachází  
a oblast je zarostlá vegetací.  Jako pozůstatek se zde nachází pouze jeden malý rybníček. 

V k. ú. Havířov - město se nachází soustava vodních ploch, která je součástí Mokřadu 
u Rondelu (viz.– přírodní památka). V ostatních katastrálních územích se nachází další drobné 
vodní plochy (viz. grafická část). 
 
Vodní nádrž Bartošůvka – lokalita Havířov 
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Horní Bludovice 
 

V řešeném území se nachází pouze pár drobných vodních nádrží, územním plánem tyto 
plochy nejsou blíže řešeny. Nicméně v současnosti je většina z těchto vodních ploch vyschlá. 
Jedna větší vodní plocha se nachází v maloplošném zvláště chráněném území přírody - přírodní 
památce Stará řeka. 
 
Stará řeka v Horních Bludovicích 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horní Suchá 
 

Na západní hranici k. ú. Horní Suchá se rozkládá rybník o rozloze cca 2 ha, který je 
napájen z blízkého Životického potoka protékajícího Prostřední Suchou – Pašůvka. Tento 
rybník byl posledních pár let vypuštěn a až v roce 2019 se začalo pracovat na jeho obnovení. 
Čisti se dno a odváži nahromaděné sedimenty.   

Značnou část severozápadního území k. ú. Horní Suchá zabírá bezodtoká umělá vodní 
nádrž Nebesák, která byla v minulosti čistící nádrží Dolu František. Následně byla velikost 
vodní plochy upravena (zmenšena) - po rekultivaci okolních ploch na úkor rozšíření ploch 
doprovodné a krajinné zeleně. Vodní nádrž má v současné době rekreační funkci, především 
pro sportovní rybaření. Na vodní ploše se pořádají rybářské soutěže a je cílem především 
polských rybářů. 

Na k. ú. Horní Suchá se nachází několik dalších vodních ploch, které vznikly přirozenou 
akumulací vody v místech poklesů, jež jsou důsledky důlní činnosti – tzv. poklesové kotliny. 
Jedna z nejvýznamnějších se nachází podél komunikace II /474 na pozemku parc.č. 3103/1. 
 
Zvodnělá poklesová kotlina – lokalita Horní Suchá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těrlicko 
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Na území obce Těrlicka se nachází významná vodní nádrž Těrlicko. Do nádrže Těrlicko 
přitéká, mimo jiné drobné vodní toky, Osinský potok, na němž se nachází rybník. Rybník 
slouží k zachycení splavenin a biomasy před vtokem do přehradní nádrže. Proto se v rybníku 
trvale udržuje vzdutá hladina na úrovni přelivné hrany bočního přelivu. Maximální retenční 
hladina ve vodní nádrži Těrlicko nekoresponduje s hladinou v záchytné nádrži ani s hladinou 
v rybníku na Osinském potoce. Záchytná nádrž a rybník mají samostatný provozní režim. 

Těrlické mokřady se nachází v k.ú. Horní Těrlicko. Tvoří je část meandrujícího toku 
Stonávky a horní záchytná nádrž VD Těrlicko. Dále se zde v bezprostřední blízkosti VD 
Těrlicko nachází vodní plocha „Stonávka – nádrž Halama“. 
 
Biologický rybník u Těrlické přehrady – lokalita Horní Těrlicko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. VODNÍ ÚTVAR PODZEMNÍCH VOD 
 

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

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

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

 

Dotčené útvary podzemních vod a jejich přírodní charakteristiky v ORP Havířov 
ID útvaru 
podzem. 

vod 

Název útvaru 
podzemních vod  

Typ 
zvodnění 

Geologický typ Litologie 
Typ 

hladiny 
Typ 

propustnosti 

22610 
Ostravská pánev – 

ostravská část 

lokální 
 

 
neogén, svrchní 

karbon 
 

jíly, písky, 
jílovce, 

prachovce 

 
 

napjatá 
 

průlinová, 
průlinovo- 
puklinová 22620 

Ostravská pánev – 
karvinská část 

32110 
Flyš v povodí 

Olše 
křída, paleogén 

jílovce, 
pískovce  

a slepence 
volná 

průlinovo-
puklinová 

32121 
Flyš v povodí 

Ostravice 

32122 

Flyš v povodí 
Ostravice – Říčky 

po ústí do toku 
Lučina 

paleozoikum, 
proterozoikum, 
krystalinikum 

jílovce, 
prachovce, 
pískovce 

puklinová 

Zdroj: Povodí Odry s.p. - Plán dílčího povodí Horní Odry 

 
Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, veřejná výzkumná instituce (srpen/2016) 
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Splav na Lučině – lokalita Havířov, Bludovice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meandry Špluchnovského potoka – lokalita Havířov, Dolní Datyně 
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VODNÍ NÁDRŽ 
 

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

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

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

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

Obec 
Poskytovatel údaje 

o území 
Jméno nádrže 

Výměra 
nádrže [ha] 

Podíl na území 
obce [%] 

Havířov Asental Land s.r.o. Bartošůvka 4,5 0,14 
Horní Suchá Asental Land s.r.o. Nebesák 8,7 0,90 
Horní Suchá Obec Horní Suchá Retenční nádrž lokalita František 0,03 0,01 
Těrlicko OKD a.s. Kostelecké vyrovnávací nádrže 2,7 0,11 
Těrlicko Povodí Odry s.p. VD Těrlicko 247,5 10,00 
SO ORP Havířov   263,4 3,00 

 
Vodní nádrž Nebesák, lokalita Horní Suchá 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vodní nádrže na území ORP Havířov: 
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Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje – databáze poskytnutých dat (srpen/2016) 
 

 

Havířov – Bartošůvka: 
 

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

Značnou část severozápadního území k. ú. Horní Suchá zabírá bezodtoká umělá vodní nádrž 
Nebesák, která byla v minulosti čistící nádrží Dolu František Vodní nádrž má v současné době 
rekreační funkci, především pro sportovní rybaření. 
 
Vodní nádrž Nebesák, lokalita Horní Suchá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Horní Suchá – Retenční nádrž lokalita František: 
 

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

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

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

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

 
 
Letecký pohled na Kostelecké vyrovnávací nádrže, lokalita Těrlicko – Dolní Těrlicko 
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Těrlicko – vodní dílo Těrlicko: 
 

Na území obce Těrlicka se nachází významná vodní nádrž Těrlicko. Tato vodní nádrž o ploše 
povodí 81,6 km2 je vybudována na řece Stonávce a slouží pro zásobení průmyslových 
odběratelů provozní vodou, k výrobě elektrické energie, k zajištění minimálních průtoků v řece 
Stonávce pod hrází a následně v řece Olši, plní ochrannou funkci a snižuje povodňové průtoky 
v toku pod hrází a v neposlední řadě slouží k rekreaci na nádrži. Vlastníkem vodního díla je 
Česká republika, Ministerstvo zemědělství, správcem a provozovatelem Povodí Odry, s. p. 
Kompenzačně nadlepšuje přehrada Těrlicko průtoky na Olši pro odběry ČEZ a. s. 
pro elektrárnu v Dětmarovicích. 

Součástí vodního díla je hráz hlavní nádrže ve staničení km 12,450 a hráz úchytné nádrže 
v km 16,950. Úchytná hráz je situována na konci vzdutí a slouží jednak k převedení silnice  
I. třídy Český Těšín – Havířov a jednak k vytvoření stálé hladiny na konci vzdutí a pro 
zachycení splavenin. 
 
Tabulka základních ukazatelů vodní nádrže Těrlicko 

Tok Stonávka Výška hráze 25 m 
Identifikátor nádrže 203030620001 Délka hráze 617 m 

Plocha povodí 81,6 km2 Cel. objem nádrže 27,4, mil. m3 
Druh hráze zemní Spodní výpusti 2 x 1 400 
Staničení 12,450 km Rok výstavby 1955-1964 

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

Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků 
k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního 
toku do jiného vodního útvaru). 

Povodí je ohraničeno rozvodnicí, kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní 
mezi sousedními povodími. Plocha povodí zahrnuje také plochy povrchových vodních útvarů  
v povodí. (§2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů). 

 
Hydrologické pořadí – z hlediska hydrologického popisu byla vytvořena klasifikace, 

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

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

 
Systém hydrologické rajonizace je dán Vyhláškou Ministerstva zemědělství o oblastech povodí 
č. 393/2010 Sb.  
 
Území SO ORP Havířov patří do základního hydrologického povodí řeky Odry, které je částí 
úmoří Baltského moře.  
 
Základní povodí IV. řádu hlavních vodních toků ORP Havířov: 

 Lučina - číslo hydrologického pořadí (ČHP) 2-03-01-062 (Lučina) až 074 
Jednotlivá dílčí pořadí Lučiny jsou následující (povodí IV. řádu): 

070 Lučina se Statkovým potokem, Louckým potokem, Stružníkem a Mezidolním potokem 
071 Sušanka (spadá zde větší část obce Horní Suchá, převážná část Havířova – město, 

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

Dolní Datyně a západní části Prostředních a Horních Bludovic) 
 

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

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

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

Bezejmenným p. a Smolkovec 
067/2 Karvinský potok (spadá zde severní část obce Horní Suchá) 
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Rozvodnice ORP Havířov  
 
 

 
 

 
Zdroj: ČHMÚ - data převzata z atributových hodnot grafických dat (září/2020) 

 
Pohled na hladinu záchytné nádrže u Těrlické přehrady, lokalita Těrlicko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda IDVU 
Povodí a 

rozvodnice 
vodních útvarů 

  205310000100 Chotěbuzka 
  205200000100 Stonávka  
  204420000100 Venclůvka 
  204310000100 Lučina  
  204430000100 Špluchovský potok 
  204400000100 Sušanka  
  205350100100 Karvinský potok 
  205290000100 Zavadovický potok 
  205350100100 Sušovský potok 
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Průmyslová zóna Horní Suchá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEROSTNÉ SUROVINY 
Celá oblast ORP Havířov spadá do provincie Západní Karpaty. Severní část patří 

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

 
Jižní část území náleží k soustavě Vnějších Západních Karpat, k podsoustavě 

Západobeskydské podhůří. Na řešeném území je tato zastoupena celkem Podbeskydská 
pahorkatina se střední nadmořskou výškou 353 m a podcelkem Těšínská pahorkatina. 
V Těšínské pahorkatině jsou na plochých návrších, složených z méně odolných flyšových 
hornin podslezské i slezské jednotky, zřetelné stopy pliocenního pediplénu. 
 
Řešené území se nachází v následujících geomorfologických jednotkách:  

• provincie: Západní Karpaty 
o soustava: Vněkarpatské sníženiny 

 podsoustava: Severní vněkarpatské sníženiny 
• celek: Ostravská pánev 

o podcelek: Ostravská pánev 
 okrsek: Havířovská plošina 
 okrsek: Orlovská plošina 

  
 

o soustava: Vnější západní Karpaty 
 podsoustava: Západobeskydské podhůří 

• celek: Podbeskydská pahorkatina                                            
o podcelek: Těšínská pahorkatina 

 okrsek: Hornotěrlická pahorkatina 
 okrsek: Bruzovská pahorkatina 
 okrsek: Hornožukovská pahorkatina 
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Výřez geologické mapy (okres Karviná) 

 
 

Nerostná surovina je neobnovitelná část přírody – prvky, sloučeniny, minerály nebo 
horniny, která je ekonomicky využitelná přímo, nebo po úpravě pro potřeby lidské společnosti. 
Nerostnou surovinou mohou být pevné, kapalné i plynné látky. Menší podíl surovin je možno 
použít neupravený, většinu je však pro využití nutno průmyslově upravit. Rozlišuje se několik 
základních skupin nerostných surovin. Nejčastěji jsou to rudy, nerudy a kaustobiolity. Někdy 
jsou samostatně vyčleňovány tzv. energetické suroviny. Přírodní akumulace nerostných surovin 
jsou označovány jako ložiska.  

 
Ložisko nerostné suroviny je anomální přírodní nahromadění nerostné suroviny 

pod povrchem nebo na zemském povrchu, kterou je v současnosti nebo budoucnosti možné z 
praktického (či ekonomického) hlediska výhodné nebo dovolitelné těžit se ziskem. Aby mohly 
akumulace nerostných surovin být považovány za ložiska, musí mít požadovanou kvalitu, 
technologické vlastnosti a dostatečné množství zásob. Ložisko musí mít též vhodnou pozici v 
geologickém prostředí, která umožňuje jeho rentabilní těžbu vzhledem k dosaženému stupni 
technologického rozvoje.  
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DOBÝVACÍ PROSTOR 
 

Dobývací prostor je administrativní hranice stanovená pro těžbu nerostů povrchově  
i dolem. Dobývací prostor stanovuje obvodní báňský úřad. Stanovení dobývacího prostoru 
předchází vyhlášení chráněného ložiskového území a proces EIA. Dobývací prostor je 
oprávněním pro konkrétního báňského podnikatele k vyžívání výhradního ložiska nerostů 
(vlastnictví České republiky) v hranicích dobývacího prostoru. 

Dobývací prostor se stanoví na základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, 
uložení, tvaru a mocnosti výhradního ložiska se zřetelem na jeho zásoby a úložní poměry tak, 
aby ložisko mohlo být hospodárně vydobyto. Při stanovení dobývacího prostoru se vychází ze 
stanoveného chráněného ložiskového území, nicméně se musí přihlédnout i k dobývání 
sousedních ložisek a k vlivu dobývání.  

Hranice stanového dobývacího prostoru vyznačí orgán územního plánování v územně 
plánovací dokumentaci. Orgány územního plánování a zpracovatelé územně plánovací 
dokumentace jsou povinni při územně plánovací činnosti vycházet z podkladů (MŽP ČR)  
o zjištěných a předpokládaných výhradních ložiscích a navrhovat řešení, které je z hlediska 
ochrany a využití nerostného bohatství a dalších zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. 

 

A. DOBÝVACÍ PROSTOR PRO LOŽISKA VÝHRADNÍCH NEROSTŮ: 

 Hranice dobývacího prostoru na povrchu se stanoví uzavřeným geometrickým 
obrazcem s přímými stranami. Vrcholy se určují souřadnicemi, udanými v platném 
souřadnicovém systému. Jeho prostorové hranice pod povrchem se zpravidla stanoví svislými 
rovinami, které procházejí povrchovými hranicemi. Výjimečně se tyto prostorové hranice 
mohou stanovit podle přirozených hranic. Dobývací prostor může být vymezen i hloubkově. 
Vyhrazené nerosty jsou v majetku státu a jsou definovány horním zákonem. 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého vydal 
dne 21.3.2017, pod č.j. SBS 03440/2017/OBÚ-05/16 rozhodnutí o stanovení (zmenšení) 
zvláštního dobývacího prostoru Dolní Suchá I (ID: 4/0084), toto rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 3.5.2017. 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého vydal 
dne 26.6.2017, pod č.j. SBS 06404/2017/OBÚ-05/16 rozhodnutí o stanovení (zmenšení) 
zvláštního dobývacího prostoru Horní Suchá I (ID: 4/0084), toto rozhodnutí nabylo právní 
moci dne 22.8.2017. 
 

Dobývací prostory v řešeném území – těžené 
Zákl. 
číslo 

Surovino
vé číslo 

Dobývací 
prostor 

Nerost Organizace 
Plocha DP 

(km2) 
Stanovení 

DP 

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

11,3964750 06.04.1961 

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

11,5075240 12.12.1960 

2 0044 Louky 
černé uhlí, 
metan 

OKD, a.s.  
(Důl ČSM) 

22,1084350 15.10.1984 

4 0083 Horní Suchá I 

hořlavý zemní 
plyn váz. na 
uhlí 

Green Gas DPB, 
a.s. 

Původně 
7,8109800 
Změnšeno na 
0,3328100 

25.11.1999, 
Změna DP 
26.6.2017 
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Zákl. 
číslo 

Surovino
vé číslo 

Dobývací 
prostor 

Nerost Organizace 
Plocha DP 

(km2) 
Stanovení 

DP 

4 0084 Dolní Suchá I 

hořlavý zemní 
plyn váz. na 
uhlí 

Green Gas DPB, 
a.s. 

Původně 
11,3964870 
změnšeno na 
7,5872360 

25.11.1999 
Změna DP 
21.3.2017 

4 0024 Žukov 
karb. zemní 
plyn, č. uhlí 

RWE Gas 
Storage, s.r.o. 

10,7194 05.07.1968 

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

4 0146 Karviná Doly III Zemní plyn 
Green Gas DPB, 
a.s. 

4,8472020 3.5.2013 

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

1,6239596 10.04.1987 

Zdroj: Státní báňská správa ČR- http://www.cbusbs.cz/index.php/dobyvaci-prostory.html (říjen/2017) 
 
Dobývací prostory v řešeném území – ložisko v průzkumu, otvírce 

Zákl. 
číslo 

Surovinové 
číslo 

Dobývací 
prostor 

Nerost Organizace 
Plocha DP 

(km2) 
Stanovení 

DP 

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

Green Gas DPB, 
a.s. 

15,9944030 17.04.1996 

Zdroj: Státní báňská správa ČR- http://www.cbusbs.cz/index.php/dobyvaci-prostory.html (říjen/2017) 
 
 
 
 

LEGENDA 
1. Dolní Suchá 
2. Stonava 
3. Louky 
4. Horní Suchá I 
5. Dolní Suchá I 
6. Žukov 
7. Karviná Doly II 
8. Karviná Doly II 
9. Petřvald I 

10. Petřvald III 

 
11.  
12. Petřvald I 
13. Petřvald III 
14. Karviná Doly II 
15. Karviná Doly III 
16. Petřvald I 
17. Petřvald III 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (říjen/2017) 
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B. DOBÝVACÍ PROSTOR PRO LOŽISKA NEVÝHRADNÍCH NEROSTŮ: 

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

Vydaná rozhodnutí o využití území pro ložiska nevýhradních nerostů: 

Název úřadu datum poskytnutí dat 
vydaná rozhodnutí o využití území pro ložiska 

nevýhradních nerostů 

MMH, SSSÚ 26.02.2016 

nebylo vydáno rozhodnutí o využití území pro tento 
sledovaný jev 

OÚ Albrechtice, SÚ 08.06.2016 

OÚ Horní Suchá, SÚ 25.02.2016 

OÚ Těrlicko, SÚ 02.03.2016 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje (červen/2016) 
 
Těžní a skipová věž Dolu František – lokalita Horní Suchá 
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LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN 
 

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

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

 
A. Výhradní ložiska nerostů – plocha 

Ident. číslo 
Číslo 

ložiska 
Název 

Způsob 
těžby 

Surovina Organizace Snímek Dotčená území 

305220000 3052200 
Havířov - 
západ 

dosud 
netěženo 

cihlářská 
surovina 

Česká 
geologická 
služba 

 

Havířov (k.ú. 
Havířov-město) 

307102103 3071021 
Důl Odra, stř. 
J. Fučík 

dřívější 
hlubinná 

uhlí černé 

DIAMO 
s.p., Stráž 
pod 
Ralskem 

 

Havířov (k.ú. 
Šumbark) 

307102603 3071026 
Důl Odra, stř. 
J. Fučík 

dřívější 
hlubinná 

uhlí černé 

DIAMO 
s.p., Stráž 
pod 
Ralskem 

 

Havířov (k.ú. 
Šumbark) 

307082500 3070825 
Důl Darkov, 
z. Dukla - 
útlum 

dřívější 
hlubinná 

uhlí černé 
OKD a.s. 
Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 
Dolní Suchá, 
Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark) 

307080000 3070800 
Důl Darkov, 
z. Dukla - 
útlum 

dřívější 
hlubinná 

uhlí černé 
OKD a.s. 
Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 
Dolní Suchá, 
Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark) 

307032500 3070325 
Důl Odra, stř. 
František 

dřívější 
hlubinná 

uhlí černé 

DIAMO 
s.p., Stráž 
pod 
Ralskem 

 

Havířov (k.ú. 
Prostřední Suchá) 
Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

307030000 3070300 
Důl Odra, stř. 
František 

dřívější 
hlubinná 

uhlí černé 

DIAMO 
s.p., Stráž 
pod 
Ralskem 

 

Havířov (k.ú. 
Prostřední Suchá) 
Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

307022500 3070225 
Důl Darkov, 
z. 3 

dřívější 
hlubinná 

uhlí černé 
OKD a.s. 
Ostrava 

 

Albrechtice (k.ú. 
Albrechtice u 
Českého Těšína)  
Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 
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Ident. číslo 
Číslo 

ložiska 
Název 

Způsob 
těžby 

Surovina Organizace Snímek Dotčená území 

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

dosud 
netěženo 

zemní plyn 
Green Gas 
DPB a.s. 
Paskov 

 

Albrechtice (k.ú. 
Albrechtice u 
Českého Těšína)  
Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

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

současná 
hlubinná 

uhlí černé 
OKD a.s. 
Ostrava 

 

Albrechtice (k.ú. 
Albrechtice u 
Českého Těšína)  
Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

307092500 3070925 Důl ČSM 
dřívější 
hlubinná 

uhlí černé, 
zemní plyn 

OKD a.s. 
Ostrava 

 

Albrechtice (k.ú. 
Albrechtice u 
Českého Těšína) 

307090000 3070900 
Důl ČSM, 
Stonava 

současná 
hlubinná 

uhlí černé, 
zemní plyn 

OKD a.s. 
Ostrava 

 

Albrechtice (k.ú. 
Albrechtice u 
Českého Těšína) 

307042600 3070426 
Důl Darkov, 
z.1 

dřívější 
hlubinná 

uhlí černé 
OKD a.s. 
Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 
Prostřední Suchá) 
Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

307042800 3070428 
Důl Darkov, 
z. 2 lok. 
Gabriela 

dřívější 
hlubinná 

uhlí černé 
OKD a.s. 
Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 
Prostřední Suchá) 
Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

307040100 3070401 
Důl Darkov, 
z.1 lok. 
Barbora 

dosud 
netěženo 

zemní plyn 
Green Gas 
DPB a.s. 
Paskov 

 

Havířov (k.ú. 
Prostřední Suchá) 
Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

307040300 3070403 
Důl Darkov, 
z. 2 lok. 
Gabriela 

dosud 
netěženo 

zemní plyn 
Green Gas 
DPB a.s. 
Paskov 

 

Havířov (k.ú. 
Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

307042100 3070421 
Důl Darkov, 
lokalita 
Barbora 

dřívější 
hlubinná 

uhlí černé 
OKD a.s. 
Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 
Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

307042300 3070423 
Důl Darkov, 
z. 2 lok. 
Gabriela 

současná 
hlubinná 

uhlí černé 
OKD a.s. 
Ostrava 

 

Havířov (k.ú. 
Prostřední Suchá) 

Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

307240000 3072400 
Žukovský 
hřbet 

dosud 
netěženo 

uhlí černé, 
zemní plyn 

Česká 
geologická 
služba 

 

Těrlicko (k.ú. 
Horní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí 
horou)  

308397201 3083972 
Žukov 
(Třanovice) - 
PZP 

dřívější z 
vrtu 

podzemní 
zásob. 
plynu, 
zemní plyn 

innogy Gas 
Storage, 
s.r.o. 

 

Těrlicko (k.ú. 
Hradiště pod Babí 
horou) 
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Ident. číslo 
Číslo 

ložiska 
Název 

Způsob 
těžby 

Surovina Organizace Snímek Dotčená území 

326650000 3266500 Rychvald 
současná 
z vrtu 

zemní plyn 
Green Gas 
DPB a.s. 
Paskov 

 

Havířov (k.ú. 
Dolní Suchá, 
Havířov-město, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark) 
Horní Suchá (k.ú. 
Horní Suchá) 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

 
 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 
B. Prognózní zdroje (vyhrazené nerosty) - plocha 

Ident. 
číslo 

Číslo 
ložiska 

Název 
Způsob 
těžby 

Surovina Organizace Dotčená území 

901210000 9012100 
Bludovice - 
Chotěbuz 

dosud 
netěženo 

uhlí černé 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Albrechtice (k.ú.Albrechtice u 
Českého Těšína) 
Havířov (k.ú. Bludovice, Havířov-
město, Prostřední Suchá) 

Horní Bludovice (k.ú. Horní 
Bludovice, Prostřední Bludovice) 
Horní Suchá(k.ú. Horní Suchá) 

Těrlicko (k.ú.Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Hradiště pod Babí horou) 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 
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Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 

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

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

Číslo 
CHLÚ 

Název Surovina Organizace 

14400000 
Čs. část Hornoslezské 
pánve 

uhlí černé, zemní plyn OKD a.s. Ostrava 

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

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

40016000 Hradiště 
podzemní zásobník plynu, 
zemní plyn 

RWE Gas Storage s.r.o. Praha 

05220000 Šenov u Ostravy cihlářská surovina Česká geologická služba 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 

1. CHLÚ Čs. Část Hornoslezské pánve 
2. CHLÚ Rychvald 
3. CHLÚ Karviná – Doly 
4. CHLÚ Hradiště 
5. CHLÚ Šenov u Ostravy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 
 

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

číslo 
Název Surovina Organizace 

4001600 Hradiště - PZP 
podzemní zásobník 
plynu, zemní plyn 

RWE Gas Storage s.r.o. Praha 

Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 
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Zdroj: Česká geologická služba (duben/2019) 

 
 

Plynové sondy ve volné krajině  - lokalita Těrlicko, Hradiště pod Babí horou 
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Pohled do krajiny v obci Těrlicko, lokalita Babí hora v Hradišti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSTATNÍ PŘÍRODNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 
V této části Katalogu přírodních hodnot území ORP Havířov se pořizovatel ÚAP 

zabývá dalšími hodnotami území, které nejsou přímo zahrnuty do Standardu sledovaných jevů 
pro územně analytické podklady obcí. Po provedení kompletní aktualizace všech 
environmentálních hodnot území ORP Havířov, které jsou podkladem pro rozbor udržitelného 
rozvoje území, pořizovatel doplnil další důležité informace o území, které významně tento 
pilíř udržitelného rozvoje území ovlivní. 

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

Pořizovatel ÚAP chtěl mimo jiné upozornit na skutečnost, že území ORP Havířov bylo 
sice v minulosti dlouhodobě ovlivněno těžbou nerostných surovin, ale přesto je zde 
v současné době možné najít dostatek přírodních hodnot, které významně mění pohled na 
industriální charakter ORP Havířov. 

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

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

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

Jako migrační bariéry jsou označovány přírodní a antropogenní struktury v krajině, 
které brání volnému pohybu živočichů. Z praktického hlediska jsou zásadní bariéry vytvořené 
lidskou činností. V praxi je prostupnost krajiny nejvýznamněji ovlivněna liniovými stavbami, 
jde tedy především o silnice a železnice, jejich zvyšující se hustotu a vzrůstající intenzitu 
provozu. Budováním nových liniových staveb bude docházet k další fragmentaci krajiny 
a vytváření nových bariér pro migraci živočichů. 

Prostupnost krajiny je nutno zachovávat také kolem vodních toků, a to jak z nutnosti 
jejich údržby, tak z důvodu migrace organizmů.  Podél významného vodního toku Lučiny je 
nutné zachovat prostupnost do 8 m od břehové hrany, u ostatních vodních toků do 6 m od 
břehové hrany. Vhodné je však v neurbanizovaném území podél stálých i občasných vodních 
toků zachovávat neoplocené pásy v šířce cca 10 až 20 m.   
 
Migrační koridor lesní zvěře – lokalita Horní Suchá, ul. Dělnická, pohled z komunikace II/475  

 
Migrační koridor je úsek volné krajiny, který není zastavěný a zpravidla souvisle 

propojuje dva nebo více větších biocenter. Umožňuje volný pohyb a migraci zvířat, který je 
pro ně základní životní potřebou. Většinou jde o území zalesněné nebo porostlé rozptýlenými 
stromy. Funkci migračního koridoru však také plní i neoplocená louka nebo pole. 

Pořizovatel ÚAP ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města 
Havířova vymezil plochy a směry, kde je především na území města Havířova nutné zachovat 
propustnost krajiny. Jedná se o místa, které propojují dosud nezastavěné či jen málo zastavěné 
krajinné útvary a kde je vhodné vytvořit nové migrační koridory propojující větší lesní celky 
v území silně zastavěném nebo s rozvíjející se zástavbou. 
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Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (duben/2016) 
 

Na území ORP Havířov se nenachází síť dálkových migračních koridorů pro velké 
savce, které sleduje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 

V souvislosti s postupující fragmentací krajiny pořizovatel ÚAP oslovil myslivecké 
spolky, které aktivně zmapovaly terén a poskytly aktuální informace o hlavních migračních 
koridorech vysoké lesní zvěře. O spolupráci při vymezování těchto migračních koridorů ve 
správním území ORP Havířov byly požádány tyto myslivecké spolky:  

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



 
 

 129

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

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

Krajinné prvky jsou dle § 3a odst. 4 a 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů, definovány takto: 

Základní jednotkou evidence krajinných prvků je krajinný prvek, který představuje 
souvislou plochu, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní 
mimoprodukční funkci zemědělství a která se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu 
půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí. Pokud je krajinný prvek užíván 
více než jedním uživatelem krajinného prvku, je možné jej rozdělit na více krajinných prvků. 
Nachází-li se krajinný prvek uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je součástí 
výměry tohoto půdního bloku, popřípadě tohoto dílu půdního bloku. 
 
U krajinných prvků, jako ekologicky významných prvků se eviduje: 

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

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

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

skupina dřevin, stromořadí a solitérní dřevina. 
 

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

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

 
 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
 

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

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

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

 
 

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

V oblasti katastrálního území Hradiště pod Babí horou probíhají komplexní 
pozemkové úpravy. Jejich rozsah je znázorněn na následujících mapkách.  

 

 

 
Zdroj: KPÚ Frýdek-Místek (duben/2016) 
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Pouze pro doplnění informace pořizovatel ÚAP uvádí: 
V předešlých obdobích byly v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína evidovány jednoduché 
pozemkové úpravy, které se týkaly lokality Stavy.  Pozemkové úpravy byly schváleny 
rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR, Pozemkového úřadu Karviná ze dne 21.10.2011, 
č.j. 181727/2011 – MZE-130770 a zapsány do KN 21.06.2012. Tyto pozemkové úpravy jsou 
již ukončeny. 
 
DALŠÍ KRAJINNÉ PRVKY 
 

Pořizovatel ÚAP ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města 
Havířova vymezil další krajinné prvky, které je nutné zachovat a chránit proti vytváření 
migračních bariér a snižování propustnosti volné krajiny. 
 
Jedná se především o: 
- ochranu posledních velkých půdních celků v Havířově před zástavbou - tyto půdní celky 

mají obrovský krajinotvorný význam. V těchto lokalitách je nutné chránit půdy I. a II třídy 
ZPF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
Letecký pohled do krajiny  -  Havířov, lokalita Důlňák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- pozůstatky obory (parku) u Zámečku v Havířově na pozemcích parc.č. 4016, 3986/1, 

3979/1 v k.ú. Havířov-město s navazující údolní nivou podél toku řeky Lučiny. Důvodem 
pro zařazení uvedené lokality mezi hodnoty území jsou následující: 

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

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

• pestrá biodiverzita vázaná na staré a vyzrálé porosty s rozpadovými stádii dřeva. 
• zachovalá hydrologie v říčních terasách Lučiny i Sušanky se vzácnými mokřadními 

stanovišti v nivě Lučiny. 



 
 

 136

  
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí (potvrzeno říjen/2019) 

 
 
Parkové úpravy před Zámkem – lokalita Havířov 
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Aleje stromů, solitéry stromů uprostřed volné krajiny 
 
Aleje stromů a jednotlivé solitéry tvoří neodmyslitelnou složku naší krajiny. Tvoří často 
významnou estetickou dominantu, jsou cenné z pohledu ekologického, snižují větrnou erozi  
a svým stíněním často přispívají i k bezpečnosti provozu podél komunikací. 
 
Horní Bludovice 
Krajinu k.ú. Horní Těrlicko dotváří alej ovocných stromů, které lemují silnici  III.třídy (silnici 
č. III/4731) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016) 
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PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY NA VODNÍCH TOCÍCH 
 
Bludovický splav  
Splav na Lučině v Havířově, k.ú. Bludovice, u zahrádkových osad, jedná se o stabilizační 
objekt v korytě vodního toku 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Splav Horní Bludovice 
Splav na Lučině v Horních Bludovicích, k.ú. Horní Bludovice, v lokalitě Sedláky, 
pod Krčmou U Supa, jedná se o stabilizační objekt v korytě vodního toku 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Splav Těrlicko 
Splav na Stonávce v Těrlicku, k.ú. Hradiště pod Babí horou, za lokalitou U Brodu, jedná se o 
stabilizační objekt v korytě vodního toku 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Brod Těrlicko 
Chatová osada U Brodu v k.ú. Hradiště pod Babí horou dostupná pouze přes vodní brod na 
Stonávce, jedná se o příčnou překážku v korytě vodního toku. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Brod Hradiště 
Stávající usedlosti na ul. Z Kopce jsou propojeny s ul. U Vrtu v k.ú. Hradiště pod Babí horou 
přes vodní brod na Stonávce. Jedná se o příčnou překážku v korytě vodního toku. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Nouzový přepad u vodního díla Těrlicko 
Jedná se o stabilizační objekt na Stonávce v k.ú. Albrechtice u Českého Těšína, který je 
součástí vodního díla Těrlicko. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Spádový stupeň na Sušance 
Stabilizační objekt v korytě vodního toku Sušanky, v k.ú. Dolní Suchá, v blízkosti 
Sušanských rybníků. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Betonový stabilizační stupeň na Sušance 
Stabilizační objekt v korytě vodního toku Sušanky, v k.ú. Havířov-město, v blízkosti 
Obchodního domu Tesco a areálu Technických služeb Havířov a.s. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Spádový stupeň na Sušance 
Stabilizační objekt v korytě vodního toku Sušanky, v k.ú. Havířov-město, v blízkosti 
Obchodního domu Tesco. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Stupeň na Sušance 
Stabilizační objekt v korytě vodního toku Sušanky, v k.ú. Havířov-město, v blízkosti 
kruhového objezdu Rondel a autobusové zastávky. Objekt je silně zanesený, špatně dostupný. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Balvanitý skluz na Stonávce 
Jedná se o soustavu kamenů na Stonávce v k.ú. Hradiště pod Babí horou, která tvoří 
stabilizační objekt v korytě vodního toku. 
 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Spádový stupeň na Stonávce 
Stabilizační objekt v korytě vodního toku Stonávky v k.ú. Hradiště pod Babí horou. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Balvanitý skluz na Stonávce 
Jedná se o soustavu kamenů na Stonávce v k.ú. Hradiště pod Babí horou nedaleko křižovatky 
ul. Třanovická x Hradišťská, která tvoří stabilizační objekt v korytě vodního toku. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Spádový stupeň na Stonávce 
Stabilizační objekt v korytě vodního toku Stonávky v k.ú. Hradiště pod Babí horou, 
v blízkosti ul. U Splavu 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Práh na dně Stonávky pří ústí Závadovického potoka  
Jedná se o soustavu kamenů na Stonávce v k.ú. Hradiště pod Babí horou (za lokalitou U 
Brodu), která tvoří stabilizační objekt v korytě vodního toku při ústí Závadovického potoka. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Spádový stupeň u Mysliveckého potoka  
Stabilizační objekt v korytě Mysliveckého potoka těsně před ústím do vodního toku Stonávky 
v k.ú. Hradiště pod Babí horou. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Stupeň u Špuchovského potoka  
Stabilizační objekt v korytě Špluchovského potoka v k.ú.Prostřední Bludovice. 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 

 
 
 



 
 

 157

TECHNICKÉ STRUKTURY KRAJINY 
OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ ESTETICKÉ A REKREAČNÍ HODNOTY ÚZEMÍ 
 
Naučná stezka Těrlické mokřady 
Naučná stezka vede podél meandrů vodního toku Stonávka v horní záchytné nádrži vodního 
díla Těrlická přehrada zajímavým přírodním prostředím lužního a mokřadního charakteru. 
Navazuje na rekreační území hlavní nádrže Těrlické přehrady využívané především v letních 
měsících k rekreaci, koupání, slunění a provozování vodních sportů. Naučná stezka vhodně 
doplňuje a zpestřuje nabídku rekreačních aktivit nejen ve spádové oblasti Těrlické přehrady, 
ale i přehrady Žermanické. Návštěvník se na informačních tabulích seznámí nejen s řekou 
Stonávkou, ale i s hlavními dřevinami a rostlinami lužních lesů a vodních ploch a jejich 
zajímavými obyvateli. Získané informace se ihned může ověřit a doplnit vlastním 
pozorováním. 
 
Naučná stezka Těrlické mokřady 

 

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

 
Zdroj: www.mapy.cz  (září/2016) 

 
Lokalita naučné stezka Těrlické mokřady 
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Revitalizace bezejmenného vodního toku Šumbark 
Zdařilá revitalizace bezejmenného vodního toku uprostřed sídliště Šumbark, mezi ZŠ Gen. 
Svobody a ZŠ Moravská 

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (březen/2017) 
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Arboretum u Dukly 
V sedmdesátých letech minulého století bylo v areálu mezi dolem Dukla, Orlovskou ulicí  
a železniční vlečkou založeno "arboretum". Dnes tento park zdivočel, stromy však vydržely  
a jsou v zachovalém stavu. Roste tu několik druhů borovic, jedlovce, zeravy, cypřišky, 
jalovce, japonský modřín a mnoho druhů listnatých dřevin. 

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

 
Bývalé arboretum u Dukly – Havířov, Dolní Suchá 
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VÝZNAMNÉ POHLEDOVÉ HORIZONTY 
 

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

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

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

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

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

V roce 2018 vznikla studie na záchranu těchto vzácných stromů. Řeší se v ní 
především problém s mohutnými kořeny, které zvedají okolní chodníky, a vytváři tak velké 
vlny. Dotčené chodníky v blízkosti metasekvojí by se měly posunout a přenechat tak prostor 
pro samovolný růst kořenů. 
 
 

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

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

 
Zdroj: Vlastní průzkum Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje (září/2016) 
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Korkovník amurský 
Havířov, lokalita Ul. Fibichové, spodní část dětského hřiště (k.ú. Havířov-město) 
 
Dva korkovníky amurské uprostřed Dětského parku jsou jedinými zástupci tohoto druhu 
ve městě.  

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

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

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



Územně analytické podklady 
5. Úplná aktualizace 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ČÁST – E  
Karty obcí 
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5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV 
E – KARTY OBCÍ 

 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2020 

ALBRECHTICE 

1. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ POZITIV A NEGATIV V ÚZEMÍ  

1.1. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

Silniční doprava 

Vymezený koridor pro dálnici (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE 

Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) ANO 

Pozitivum: Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy (SOC) 

Negativum: Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy (ZIV) 

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE 

Železniční doprava 

Vymezený koridor pro železniční trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE 

Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE 

Letecká doprava 

Vymezená plocha pro letiště (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 102a, 118) NE 

Vodní doprava 

Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 104, 118) NE 

Vymezený koridor pro vodní cestu (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 118) NE 

Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118) NE 

Technická infrastruktura 

Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 74, 118) NE 

Vymezený koridor pro VVTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) NE 

Vymezený koridor pro VTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) ANO 

Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kV (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 72, 118) NE 

Vymezený koridor pro vedení VVN (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 73, 118) ANO 

Vymezený koridor pro dálkovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 77a, 118) NE 

Jaderná zařízení (PÚR, ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Vymezená plocha pro výstavbu jaderného zařízení (ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo (ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Oblasti a osy 

Rozvojová oblast (ZÚR) ANO  

Pozitivum: Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti (HOS) 

Rozvojová osa (ZÚR) NE 

Specifická oblast (ZÚR) ANO 
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1.2. PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Zastavitelné plochy (ÚAP, část A, jev č. 1b) 106,78 ha 

Plochy přestavby (ÚAP, část A, jev č. 1b) 0,9 ha 

Plochy změn v krajině (ÚAP, část A, jev č. 1b) 0 ha  

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1a) 158,5 ha 

Zastavitelné plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1b) 60,7 ha 

Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 27,72 ha 

Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení (porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA) 219 % 

Negativum: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení (SOC) 

Plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1a) 5,22 ha 

Zastavitelné plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1b) 5,55 ha 

Pozitivum: Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit (HOS) 

Plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1a) 0 ha 

Zastavitelné plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1b) 0 ha 

Plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1a) 8,3 ha 

Zastavitelné plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1b) 2,5 ha 

Pozitivum: Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel (SOC) 

 

1.3. STRUKTURA OSÍDLENÍ 

Velikostní kategorie sídla (Územně identifikační registr ČR, 2019) obec 

Počet částí obce (Územně identifikační registr ČR, 2019) 1  

Počet katastrálních území (Územně identifikační registr ČR, 2019) 1  

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 1 269 ha 

Výměra zastavěného území (ÚAP, část A, jev č. 1) 255,19 ha 

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 3 842 

 

1.4. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

Bilance obyvatel 

Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991) 3 904 

Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001) 4 071 

Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, SLDB 2011) 3 928 

Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence) 3 928 

Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence) 3 948 

Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence) 3937 

Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence) 3 948 

Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence) 3 906 



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV 
E – KARTY OBCÍ 

 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2020 

Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence) 3 873 

Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence) 3 848 

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 3 842 

Krátkodobá změna počtu obyvatel 2017-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) -0,8 % 

Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2011-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) -2,2 % 

Předpokládaný počet obyvatel 2035 (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 3 950 

Věková struktura 

Podíl dětí ve věku 14 let a nižším (ČSÚ, průběžná evidence) 14,8 % 

Podíl seniorů ve věku 65 let a vyšším (ČSÚ, průběžná evidence) 18,6 % 

Index stáří (poměr počtu seniorů a dětí, 2019) 125 % 

Bilance bydlení 

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 2011) 1 480 

Počet trvale obydlených bytů (vypočteno, 2019) 1 567 

Průměrná zalidněnost bytů (vypočteno) 2,5 obyvatel/byt 

Počet bytů ve vlastních domech (ČSÚ, SLDB 2011) 854 

Podíl bytů ve vlastních domech (vypočteno) 42,5 % 

Pozitivum: Vysoký podíl bytů ve vlastních domech (SOC) 

Podíl neobydlených bytů (vypočteno) 4,2 % 

Nové byty dokončené v letech 2011-2019 (ČSÚ, 2019) 87 

Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně (vypočteno, 2019) 2,5 

Pozitivum: Vysoká intenzita bytové výstavby (SOC) 

 

1.5. PŘÍRODA A KRAJINA 

Ochrana přírody 

Národní parky (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE 

Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE 

NATURA 2000 - evropsky významné lokality (ÚAP, část A, jev č. 34) NE 

NATURA 2000 - ptačí oblasti (ÚAP, část A, jev č. 35) NE 

Přírodní rezervace (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE 

Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE 

Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část A, jev č. 24) NE 

Památné stromy (ÚAP, část A, jev č. 32) ANO 

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (ÚAP, část A, jev č. 36) NE 

Územní systém ekologické stability 

Nadregionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 
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Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Ochrana krajiny 

Přírodní parky (ÚAP, část A, jev č. 30) NE 

Významné krajinné prvky registrované (ÚAP, část A, jev č. 23a) ANO  

Krajiny a krajinné okrsky 

Krajiny (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 17b) E-01, Oblasti specifických krajin ostravské pánve; F-06, Oblasti specifických krajin beskydského podhůří 

Krajinné okrsky (ÚSK, ÚAP, část A, jev č. 17b) –  

Ekologická stabilita 

Koeficient ekologické stability (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0,81 

 

1.6. VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Ochrana vodních zdrojů 

Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 44) NE 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45) NE 

Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod (ÚAP, část A, jev č. 46) NE 

Protipovodňová ochrana 

Záplavová území Q100 na území obce (ÚAP, část A, jev č. 50a) ANO 

Podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 (vypočteno) 0,70 % 

Aktivní zóny záplavového území Q100 (ÚAP, část A, jev č. 50a) ANO 

Podíl zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 (vypočteno) 0,44 % 

Území ohrožená zvláštními povodněmi (ÚAP, část A, jev č. 53) ANO 

Podíl zastavěného území v území ohroženém zvláštními povodněmi (vypočteno) 53,63 % 

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod (ÚAP, část A, jev č. 48a) NE 

Zastavěné území v územní rezervě pro LAPV (ÚAP, část A, jev č. 1, 48a) NE 

Území určená k řízeným rozlivům povodní (ÚAP, část A, jev č. 54a) NE 

Záměr výstavby suché vodní nádrže (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) NE 

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) ANO 

Pozitivum: Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze (HOS) 

Nerostné suroviny 

Ložiska nerostných surovin (ÚAP, část A, jev č. 60) ANO 

Dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57) ANO 

Negativum: Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů (ZIV) 

Pozitivum: Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce (HOS) 

Vymezené plochy pro dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57, 118) NE 

Chráněná ložisková území (ÚAP, část A, jev č. 58) ANO 

Geologická a technická rizika 

Stará důlní díla (ÚAP, část A, jev č. 63) NE 
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Poddolovaná území (ÚAP, část A, jev č. 61) ANO 

Sesuvná území a území jiných geologických rizik (ÚAP, část A, jev č. 62) ANO 

 

1.7. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Kvalita ovzduší a ekologické zátěže 

Oblasti s překročenými imisními limity (ČHMÚ, tabelární přehled, 2011, ÚAP, část A, jev č. 65) ANO  

Negativum: Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví (ZIV) 

Stacionární zdroje znečištění ovzduší (ÚAP, část A, jev č. 119) NE 

Staré zátěže území a kontaminované plochy (ÚAP, část A, jev č. 64) ANO 

Negativum: Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch (ZIV) 

Skládky a jejich ochranná pásma, spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 85, 86) NE 

Brownfieldy (ÚAP, část A, jev č. 4a) NE 

Liniové zdroje znečištění a hlukové zóny 

Hlukové zóny obcí (ÚAP, část A, jev č. 65a) –  

Dálnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v jeho blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) NE 

Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 1, 93a) NE 

Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 94a) NE 

 

1.8. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Bilance ploch podle ČSÚ 

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 1 269 ha 

Zemědělská půda celkem (ČSÚ, ÚAP, 2019) 705 ha což je 55,6 % z celkové výměry obce 

Orná půda (ČSÚ, ÚAP, 2019) 495 ha což je 70,2 % z celkové výměry zem. půdy 

Chmelnice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Vinice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Zahrady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 75 ha což je 10,6 % z celkové výměry zem. půdy 

Ovocné sady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 1 ha což je 0.1 % z celkové výměry zem. půdy 

Trvalé travní porosty (ČSÚ, ÚAP, 2019) 134 ha což je 19 % z celkové výměry zem. půdy 

Lesní pozemek (ČSÚ, ÚAP, 2019) 322 ha což je 25,4 % z celkové výměry obce 

Vodní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 38 ha což je 3 % z celkové výměry obce 

Zastavěné plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 43 ha což je 3,4 % z celkové výměry obce 

Ostatní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 161 ha což je 12,7 % z celkové výměry obce 

Bilance podle ochrany půdního fondu 

Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 1,42 %  

Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 69,89 % 

Negativum: Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany (HOS) 

Pozitivum: Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný existencí vysokého podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany (HOS) 
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Podíl III. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 9,16 % 

Podíl IV. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 16,80 % 

Podíl V. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 2,73 % 

Podíl pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 37a) 8,20 % 

Podíl ploch vodní a větrné eroze z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 42a) –  

 

1.9. OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Občanská vybavenost 

Mateřská škola (šetření IRI, ORP) ANO 

Základní škola (šetření IRI, ORP) ANO  

Pozitivum: Existence základní školy (SOC) 

Střední, vyšší nebo vysoká škola (šetření IRI, ORP) NE  

Zdravotnické zařízení (šetření IRI, ORP) NE  

Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory (šetření IRI, ORP) ANO 

Pozitivum: Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory (SOC) 

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, ORP) NE 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 46a) NE 

Dostupnost 
Dostupnost občanské vybavenosti (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost občanské vybavenosti (SOC) 

Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství (ÚAP, část A, jev č. 3a) – 

 

1.10. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH DOSTUPNOSTI 

Silniční doprava 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Pozitivum: Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice (HOS) 

Silnice I. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) NE 

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Železniční doprava 

Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94a) ANO 

Železniční stanice nebo zastávka v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 105a) ANO 

Pozitivum: Existence železniční stanice nebo zastávky (SOC) 

Letecká doprava 

Letiště a letecké stavby (ÚAP, část A, jev č. 102a) NE 

Vodní doprava 

Sledované vodní cesty (ÚAP, část A, jev č. 104) NE 
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Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 104) NE 

Dostupnost 
Dostupnost dopravní infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury (SOC) 

Technická infrastruktura 

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) ANO 

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č. 70) NE 

Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod (ÚAP, část A, jev č. 69) ANO 

Pozitivum: Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (HOS) 

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75) ANO 

Pozitivum: Zastavěné území napojené na plyn (HOS) 

Dostupnost 
Dostupnost technické infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost technické infrastruktury (SOC) 

 

1.11. EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

Zaměstnanost a vzdělání 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel (ČSÚ, SLDB 2011) 1 852 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (vypočteno) 47 % 

Podíl nezaměstnaných osob (ČSÚ, 2019) 5 % 

Podíl nezaměstnaných osob v mikroregionu (ČSÚ, 2019) 6,8 % 

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 10,3 % 

Pozitivum: Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského rozvoje (HOS) 

Podíl obyvatel se základním vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 19,2 % 

Územní podmínky 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Zařízení výroby a skladování (ÚAP, část A, jev č. 1a, 2) – 

Terminály a logistická centra (ÚAP, část A, jev č. 93b) NE 

 

1.12. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Ubytovací kapacity 

Počet hromadných ubytovacích zařízení (ČSÚ, 2019) –  

Rekreační a turistický potenciál 

Lázeňská místa (ÚAP, část A, jev č. 56) NE 

Významné vyhlídkové body (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 106) ANO 

Rekreační přístavy nebo přístaviště (ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI) NE 
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Lanové dráhy (ÚAP, část A, jev č. 98) NE 

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, ORP) NE 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 46a) NE 

Vysoký rekreační a turistický potenciál (z předchozích sedmi jevů – celkem v obci 2) NE 

Ostatní podmínky pro rekreaci 

Vymezená plocha pro sjezdovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 106, 118) NE 

Vymezený koridor pro lanovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 98, 118) NE 

Kulturní dědictví 

Statky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví a jejich nárazníkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 10) NE 

Památkové rezervace a památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE 

Nemovité národní kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) NE 

Nemovité kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) ANO 

Významné stavby, soubory staveb nebo místa 

Architektonické cenné stavby nebo soubory a historicky významné stavby nebo soubory (ÚAP, část A, jev č. 13a) ANO 

Významné stavební dominanty (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Urbanistické a krajinné hodnoty (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 13a) ANO 

Krajinné památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE 

 

1.13. BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

Vymezené zóny havarijního plánování (ÚAP, část A, jev č. 109) NE 

Hasičská stanice, hasičská zbrojnice (ÚAP, část A, jev č. 110a) ANO 

Pozitivum: Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice (SOC) 

Stanice Policie ČR (ÚAP, část A, jev č. 110a) NE 

Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 107) NE 

Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu (ÚAP, část A, jev č. 112a) NE 

Ochranná pásma letišť, leteckých staveb a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 102a) ANO 

Vojenské újezdy a jejich zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 108) NE 
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2. VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A POTENCIÁLŮ JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Příznivé životní prostředí (váha 0,4) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky  6 0 0 % 

Negativní výroky  13 4 31 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): -31 

Vážené body: -12,4 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: - 

 

Hospodářský rozvoj (váha 1,4) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky  30 9 30 % 

Negativní výroky  14 1 7 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 23 

Vážené body: 32,2 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

 

Soudržnost společenství obyvatel území (váha 0,6) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky 23 11 48 % 

Negativní výroky  17 1 6 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 42 

Vážené body: 25,2 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

 

Vyhodnocení vyváženosti 

Podmínky pro Body 
Hodnocení podle metodického sdělení 

OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ 

příznivé životní prostředí -12,4 -  

hospodářský vývoj  32,2 + 

soudržnost společenství obyvatel území  25,2 + 

vyváženost  45 Kategorie 2c 

 

Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek: nadprůměrná 
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3. URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH 

3.1. POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ URBANISTICKÝCH, DOPRAVNÍCH, HYGIENICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH ZÁVAD 

Urbanistické závady a ohrožení území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace 
Druh 

dokumentace, 
kde má být 

problém 
řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 

Časový 
horizont 2020 

Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ1 
Zastavitelné plochy na 
odvodněných pozemcích 

Zachování technických 
opatření na zemědělských 
půdách 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán trvá trvá trvá 

UZ2 
Pro navržené zastavitelné 
plochy je stanoveno pořadí 
změn v území - etapizace 

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

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán trvá 

trvá, potvrzeno 
nově od obce 

trvá 

UZ3 
Problém zatopení centra 
obce při zvláštní povodni 

Mimořádná povodeň pod 
vodním dílem Těrlicko 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán trvá trvá trvá 

 

Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 2016 

Časový 
horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ10 

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

Dochází k záboru 
zemědělského půdního 
fondu a zastavitelné plochy. 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
ZÚR 

nový problém 
- Nutné řešit 

v nadmístním 
měřítku 

v rámci ZÚR 
MSK 

trvá - Nutné 
řešit 

v nadmístním 
měřítku v rámci 

ZÚR MSK 

trvá - Nutné 
řešit 

v nadmístním 
měřítku v rámci 

ZÚR MSK 

DZ13 
Křižovatky ulic Hlavní, Obecní 
a Školní 

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

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán - nový problém trvá 

DZ14 
Křižovatky ulic Hlavní a 
Nádražní 

Zřízení okružní křižovatky 
pro zpomalení provozu a 
zajištění větší bezpečnosti 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán - nový problém trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 2016 

Časový 
horizont 2020 

na území obce 

DZ20 
Křižovatka Padlých hrdinů x 
Životická x Těrlická 

Vytvoření bezpečného 
přechodu chodců z důvodu 
umístění autobusové 
zastávky 

Havířov, 
Albrechtice 

Bludovice, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

ZÚR, ÚAP 
Kraje, územní 

plán 
- nový problém trvá 

 

Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 2016 

Časový 
horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ11 Staré ekologické zátěže 

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

celé území obcí - trvá 
v řešení MŽP 

ČR - trvá 
v řešení MŽP 

ČR - trvá 

EZ19 Protipovodňové opatření 

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

Horní Suchá, 
Albrechtice 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán - nový problém trvá 

 

Jiné závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 2016 

Časový 
horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ3 
Meliorační systémy - 
velkoplošné odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, 
jako nástupnická 
organizace po ZVHS, 
neposkytla údaje v takovém 
rozsahu jako ZVHS. Proto 
bylo nutné část dat od 
ZVHS z roku 2008 použít 
pro aktualizaci 2016. 

celé ORP Havířov k.ú. ORP Havířov 
ÚAP - 

poskytovatel 
údajů 

- nový problém trvá 
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3.2. POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ VZÁJEMNÝCH STŘETŮ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ A STŘETŮ TĚCHTO 

ZÁMĚRŮ S LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A S HODNOTAMI V ÚZEMÍ 

Vzájemné střety záměrů v území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 2016 

Časový 
horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZZ7 

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

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

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán trvá trvá 

novela zákona 
– vypuštěno  

 

 

 

Střety záměrů s limity využití území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 2016 

Časový 
horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL32 
Střet záměrů zastavitelné 
plochy a vedení VN 

ochranné pásmo vedení 
omezuje značnou část 
pozemku 

Albrechtice 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán trvá trvá trvá 
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3.3. POŽADAVKY NA ODSTRANĚNÍ NEBO ZMÍRNĚNÍ VLIVŮ NEGATIV V ÚZEMÍ, NA VYUŽITÍ POTENCIÁLŮ ROZVOJE ÚZEMÍ A NA SNÍŽENÍ 

NEVYVÁŽENÉHO VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST 

SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území (z roku 2016, aktualizované pro rok 2020) 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový horizont 
2016 

Časový 
horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

RHP1 

Rekultivace a revitalizace 
území poznamenaného 
těžbou a jeho následné 
využití 

Ukončena těžba uhlí 
Havířov, Horní 

Suchá, Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Dolní Suchá, Horní 
Suchá, Albrechtice 
u Českého Těšína 

ZÚR trvá 

Albrechtice - trvá, 
Horní Suchá - 

průběžně 
realizováno, 

Havířov - 
předběžně 
realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 

Suchá - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 

předběžně 
realizováno 

RHP2 

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

Vlivem důlní činnosti častá 
přítomnost sesuvných jevů. 

Havířov, Horní 
Suchá, Albrechtice 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

studie trvá trvá trvá 

VD1 
Znečišťování povrchových i 
podzemních vod u vodního 
toku Stonávka. 

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

okrajové části obcí 
Albrechtice, 

Těrlicko 

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod babí 
horou 

územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový horizont 
2016 

Časový 
horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

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

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Havířov-

město, Dolní 
Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 

HŽP1 
Překračovány imisní limity 
stanovené pro ochranu zdraví 
lidí 

Koncentrace polétavého 
prachu a polycyklické 
aromatické uhlovodíky a 
přízemního ozónu 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá trvá 

OPK3 
Pokračující zábory volné 
krajiny a znehodnocení 
přírody rozšiřováním zástavby 

Suburbanizační devastace 
krajiny 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

OPK4 

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

Důsledek industriální krajiny 
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou 

ZÚR trvá 
celkově klesající 

tendence 

celkově 
klesající 
tendence 

ZPFa
PUPF

L1 

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

Suburbanizační devastace 
krajiny 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový horizont 
2016 

Časový 
horizont 2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

ZPFa
PUPF

L2 

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

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

ZPFa
PUPF

L3 

Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

ZPFa
PUPF

L4 
Zalesňování pozemků 

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

Albrechtice, Horní 
Bludovice a 

Těrlicko 
k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

TI1 
Nedostatečné napojení 
obyvatel na kanalizaci 

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

Okrajové části obcí 
Horní Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

Okrajové části obcí 
Horní Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

územní plán, 
studie 

průběžně 
realizováno 

Albrechtice - trvá, 
Horní Bludovice - 

trvá, Těrlicko - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 
průběžně 

realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 
Bludovice - 

trvá, Těrlicko - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 
průběžně 

realizováno 

B1 

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

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

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 
studie, 

projektová 
příprava 

trvá trvá trvá 

HP1 
Usilovat o vymezení nových 
ploch pro rozvoj podnikání 
nebo plochy zemědělské 

Podpora zvýšení 
zaměstnanosti. 

Albrechtice, Horní 
Bludovice, Těrlicko 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

HP2 

Vysoká míra 
nezaměstnanosti, dlouhodobá 
míra nezaměstnanosti, pokles 
počtu obsazených pracovních 
míst, nízká míra 
podnikatelské aktivity 

Silná vazba na Ostravský 
region, důsledek 
ekonomických problémů 
regionu. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

trvá trvá trvá 
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Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Příznivé životní prostředí 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy 

Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 

Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch 
 

Hospodářský rozvoj 

 Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany 

 

Soudržnost společenství obyvatel 
  Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení 

 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území 

Příznivé životní prostředí 

 - 
 

Hospodářský rozvoj 

 Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti 

Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 

Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze 

Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce 

Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice 

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV 

Zastavěné území napojené na plyn 

Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského rozvoje 

Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný existencí vysokého podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany 

 

Soudržnost společenství obyvatel 

  Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy 

Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 

Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 

Vysoká intenzita bytové výstavby 

Existence základní školy 

Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory 

Existence železniční stanice nebo zastávky 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice 

Dobrá dostupnost občanské vybavenosti 

Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury 

Dobrá dostupnost technické infrastruktury 
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Požadavky na snížení nevyváženého vztahu podmínek 

Pro příznivé životní prostředí 

Mírnit dopady výstavby silnice I. třídy na kvalitu životního prostředí 

Mírnit dopady těžby nerostů na obytné prostředí 

Mírnit celkové překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 

Odstranit nebo minimalizovat negativní projevy starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch 

 

Hospodářský rozvoj 

Směřovat hospodářský a územní rozvoj do zastavěného území, zaměřit se na přestavbu a revitalizaci 

 

Soudržnost společenství obyvatel 

Upravit rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 
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HAVÍŘOV 

1. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ POZITIV A NEGATIV V ÚZEMÍ  

1.1. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

Silniční doprava 

Vymezený koridor pro dálnici (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE 

Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) ANO 

Pozitivum: Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy (SOC)  

Negativum: Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy (ZIV) 

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) ANO 

Železniční doprava 

Vymezený koridor pro železniční trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) ANO 

Pozitivum: Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k možnému napojení na železniční trať (HOS) 

Negativum: Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro železniční trať (ZIV) 

Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE 

Letecká doprava 

Vymezená plocha pro letiště (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 102a, 118) NE 

Vodní doprava 

Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 104, 118) NE 

Vymezený koridor pro vodní cestu (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 118) NE 

Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118) NE 

Technická infrastruktura 

Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 74, 118) NE 

Vymezený koridor pro VVTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) NE 

Vymezený koridor pro VTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) NE 

Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kV (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 72, 118) NE 

Vymezený koridor pro vedení VVN (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 73, 118) ANO 

Vymezený koridor pro dálkovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 77a, 118) NE 

Jaderná zařízení (PÚR, ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Vymezená plocha pro výstavbu jaderného zařízení (ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo (ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Oblasti a osy 

Rozvojová oblast (ZÚR) ANO  

Pozitivum: Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti (HOS) 

Rozvojová osa (ZÚR) NE 

Specifická oblast (ZÚR) ANO 
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1.2. PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Zastavitelné plochy (ÚAP, část A, jev č. 1b) 370,14 ha 

Plochy přestavby (ÚAP, část A, jev č. 1b) 258,3 ha 

Plochy změn v krajině (ÚAP, část A, jev č. 1b) 44,5 ha  

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1a) 884,38 ha 

Zastavitelné plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1b) 226,33 ha 

Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 41,01 ha 

Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení (porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA) 391 % 

Negativum: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení (SOC)  

Plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1a) 19,3 ha  

Zastavitelné plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1b) 43,58 ha 

Pozitivum: Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit (HOS)  

Plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1a) 45,77 ha 

Zastavitelné plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1b) 5,02 ha 

Pozitivum: Využití vymezených ploch rekreace k rozvoji společenství obyvatel (SOC) 

Plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1a) 170,79 ha 

Zastavitelné plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1b) 42,23 ha 

Pozitivum: Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel (SOC) 

 

1.3. STRUKTURA OSÍDLENÍ 

Velikostní kategorie sídla (Územně identifikační registr ČR, 2019) statutární město 

Počet částí obce (Územně identifikační registr ČR, 2019) 8 

Počet katastrálních území (Územně identifikační registr ČR, 2019) 6  

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 3 208 ha 

Výměra zastavěného území (ÚAP, část A, jev č. 1) 1 765,52 ha 

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 71 200 

Pozitivum: Vyšší občanská vybavenost a možnosti uplatnění v obci vzhledem k počtu obyvatel (SOC) 

 

1.4. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

Bilance obyvatel 

Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991) 86 297 

Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001) 85 855 

Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, SLDB 2011) 78 503 

Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence) 77 371 

Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence) 76 106 

Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence) 75 049 
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Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence) 74 101 

Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence) 73 274 

Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence) 72 382 

Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence) 71 903 

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 71 200 

Krátkodobá změna počtu obyvatel 2017-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) -1,6 % 

Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2011-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) -9,3 % 

Předpokládaný počet obyvatel 2035 (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 64 000 

Věková struktura 

Podíl dětí ve věku 14 let a nižším (ČSÚ, průběžná evidence) 14 % 

Podíl seniorů ve věku 65 let a vyšším (ČSÚ, průběžná evidence) 21,9 % 

Index stáří (poměr počtu seniorů a dětí, 2019) 158,9 % 

Negativum: Nepříznivá věková struktura obyvatelstva (SOC) 

Bilance bydlení 

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 2011) 34 511 

Počet trvale obydlených bytů (vypočteno, 2019) 35 119 

Průměrná zalidněnost bytů (vypočteno) 2,1 obyvatel/byt 

Počet bytů ve vlastních domech (ČSÚ, SLDB 2011) 2 801 

Podíl bytů ve vlastních domech (vypočteno) 8 % 

Podíl neobydlených bytů (vypočteno) 0,7 % 

Nové byty dokončené v letech 2011-2019 (ČSÚ, 2019) 608 

Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně (vypočteno, 2019) 0,9 

Negativum: Nízká intenzita bytové výstavby (SOC) 

 

1.5. PŘÍRODA A KRAJINA 

Ochrana přírody 

Národní parky (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE 

Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE 

NATURA 2000 - evropsky významné lokality (ÚAP, část A, jev č. 34) NE 

NATURA 2000 - ptačí oblasti (ÚAP, část A, jev č. 35) NE 

Přírodní rezervace (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE 

Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE 

Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část A, jev č. 24) NE 

Památné stromy (ÚAP, část A, jev č. 32) ANO 

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem  

(ÚAP, část A, jev č. 36) NE 
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Územní systém ekologické stability 

Nadregionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Ochrana krajiny 

Přírodní parky (ÚAP, část A, jev č. 30) NE 

Významné krajinné prvky registrované (ÚAP, část A, jev č. 23a) ANO  

Krajiny a krajinné okrsky 

Krajiny (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 17b) E-01, Oblasti specifických krajin ostravské pánve; F-06, Oblasti specifických krajin beskydského podhůří 

Krajinné okrsky (ÚSK, ÚAP, část A, jev č. 17b) – 

Ekologická stabilita 

Koeficient ekologické stability (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0,55 
 

1.6. VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Ochrana vodních zdrojů 

Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 44) NE 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45) NE 

Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod (ÚAP, část A, jev č. 46) NE 

Protipovodňová ochrana 

Záplavová území Q100 na území obce (ÚAP, část A, jev č. 50a) ANO 

Podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 (vypočteno) 1,28 % 

Aktivní zóny záplavového území Q100 (ÚAP, část A, jev č. 50a) ANO 

Podíl zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 (vypočteno) 0,52 % 

Území ohrožená zvláštními povodněmi (ÚAP, část A, jev č. 53) ANO 

Podíl zastavěného území v území ohroženém zvláštními povodněmi (vypočteno) 82,88 % 

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod (ÚAP, část A, jev č. 48a) NE 

Zastavěné území v územní rezervě pro LAPV (ÚAP, část A, jev č. 1, 48a) NE 

Území určená k řízeným rozlivům povodní (ÚAP, část A, jev č. 54a) NE 

Záměr výstavby suché vodní nádrže (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) NE 

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) ANO 

Pozitivum: Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze (HOS) 

Nerostné suroviny 

Ložiska nerostných surovin (ÚAP, část A, jev č. 60) ANO 

Dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57) ANO 
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Negativum: Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů (ZIV) 

Pozitivum: Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce (HOS) 

Vymezené plochy pro dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57, 118) NE 

Chráněná ložisková území (ÚAP, část A, jev č. 58) ANO 

Geologická a technická rizika 

Stará důlní díla (ÚAP, část A, jev č. 63) NE 

Poddolovaná území (ÚAP, část A, jev č. 61) ANO 

Sesuvná území a území jiných geologických rizik (ÚAP, část A, jev č. 62) ANO 

 

1.7. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Kvalita ovzduší a ekologické zátěže 

Oblasti s překročenými imisními limity (ČHMÚ, tabelární přehled, 2011, ÚAP, část A, jev č. 65) ANO  

Negativum: Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví (ZIV) 

Stacionární zdroje znečištění ovzduší (ÚAP, část A, jev č. 119) NE 

Staré zátěže území a kontaminované plochy (ÚAP, část A, jev č. 64) ANO 

Negativum: Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch (ZIV) 

Skládky a jejich ochranná pásma, spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 85, 86) NE 

Brownfieldy (ÚAP, část A, jev č. 4a) ANO 

Pozitivum: Využití ploch brownfieldů pro rozvoj ekonomických aktivit (HOS) 

Negativum: Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfieldů (ZIV) 

Liniové zdroje znečištění a hlukové zóny 

Hlukové zóny obcí (ÚAP, část A, jev č. 65a) – 

Dálnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v jeho blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) NE 

Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 1, 93a) NE 

Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 94a) NE 

 

1.8. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Bilance ploch podle ČSÚ 

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 3 208 ha 

Zemědělská půda celkem (ČSÚ, ÚAP, 2019) 1 343 ha což je 41,9 % z celkové výměry obce 

Orná půda (ČSÚ, ÚAP, 2019) 704 ha což je 52,4 % z celkové výměry zem. půdy 

Chmelnice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Vinice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Zahrady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 20 ha což je 30 % z celkové výměry zem. půdy 

Ovocné sady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 72 ha což je 5,4 % z celkové výměry zem. půdy 

Trvalé travní porosty (ČSÚ, ÚAP, 2019) 164 ha což je 12,2 % z celkové výměry zem. půdy 

Lesní pozemek (ČSÚ, ÚAP, 2019) 381 ha což je 11,9 % z celkové výměry obce 



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV 
E – KARTY OBCÍ 

 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2020 

Vodní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 119 ha což je 3,7 % z celkové výměry obce 

 

Zastavěné plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 251 ha což je 7,8 % z celkové výměry obce 

Ostatní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 1 114 ha což je 34,7 % z celkové výměry obce 

Bilance podle ochrany půdního fondu 

Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 1,72 %  

Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 51,87 % 

Negativum: Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany (HOS) 

Pozitivum: Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný existencí vysokého podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany (HOS) 

Podíl III. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 34,03 % 

Podíl IV. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 8,89 % 

Podíl V. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 3,49 % 

Podíl pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 37a) 12,0 % 

Podíl ploch vodní a větrné eroze z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 42a) – 

 

1.9. OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Občanská vybavenost 

Mateřská škola (šetření IRI, ORP) ANO 

Základní škola (šetření IRI, ORP) ANO  

Pozitivum: Existence základní školy (SOC) 

Střední, vyšší nebo vysoká škola (šetření IRI, ORP) ANO  

Pozitivum: Existence střední, vyšší nebo vysoké školy (SOC) 

Zdravotnické zařízení (šetření IRI, ORP) ANO  

Pozitivum: Existence zdravotnického zařízení (SOC) 

Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory (šetření IRI, ORP) NE 

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, ORP) ANO 

Pozitivum: Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí bazénu nebo aquacentra (SOC) 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 46a) ANO 

Pozitivum: Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí koupaliště (včetně přírodního koupaní) (SOC) 

Dostupnost 
Dostupnost občanské vybavenosti (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost občanské vybavenosti (SOC) 

Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství (ÚAP, část A, jev č. 3a) – 
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1.10. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH DOSTUPNOSTI 

Silniční doprava 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Pozitivum: Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice (HOS) 

Silnice I. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Pozitivum: Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy (HOS) 

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Železniční doprava 

Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94a) ANO 

Pozitivum: Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě (HOS) 

Železniční stanice nebo zastávka v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 105a) ANO 

Pozitivum: Existence železniční stanice nebo zastávky (SOC)  

Letecká doprava 

Letiště a letecké stavby (ÚAP, část A, jev č. 102a) ANO 

Vodní doprava 

Sledované vodní cesty (ÚAP, část A, jev č. 104) NE 

Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 104) NE 

Dostupnost 
Dostupnost dopravní infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury (SOC) 

Technická infrastruktura 

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) ANO 

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č. 70) NE 

Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod (ÚAP, část A, jev č. 69) ANO 

Pozitivum: Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (HOS) 

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75) ANO 

Pozitivum: Zastavěné území napojené na plyn (HOS) 

Dostupnost 
Dostupnost technické infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost technické infrastruktury (SOC) 

 

1.11. EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

Zaměstnanost a vzdělání 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel (ČSÚ, SLDB 2011) 35 384 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (vypočteno) 45 % 

Podíl nezaměstnaných osob (ČSÚ, 2019) 7,2 % 
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Podíl nezaměstnaných osob v mikroregionu (ČSÚ, 2019) 6,8 % 

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 9,9 % 

Podíl obyvatel se základním vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 20,5 % 

Územní podmínky 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Zařízení výroby a skladování (ÚAP, část A, jev č. 1a, 2) – 

Terminály a logistická centra (ÚAP, část A, jev č. 93b) NE 

 

1.12. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Ubytovací kapacity 

Počet hromadných ubytovacích zařízeních (ČSÚ, 2019) 8 

Rekreační a turistický potenciál 

Lázeňská místa (ÚAP, část A, jev č. 56) NE 

Významné vyhlídkové body (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 106) ANO 

Rekreační přístavy nebo přístaviště (ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI) NE 

Lanové dráhy (ÚAP, část A, jev č. 98) NE 

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, ORP) ANO 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 46a) ANO 

Vysoký rekreační a turistický potenciál (z předchozích sedmi jevů – celkem v obci 4) ANO 

Pozitivum: Rozvoj rekreace a cestovního ruchu v území (HOS)  

Pozitivum: Vyšší kvalita života v území vzhledem k vysokému rekreačnímu potenciálu (SOC) 

Ostatní podmínky pro rekreaci 

Vymezená plocha pro sjezdovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 106, 118) NE 

Vymezený koridor pro lanovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 98, 118) NE 

Kulturní dědictví 

Statky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví a jejich nárazníkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 10) NE 

Památkové rezervace a památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE 

Nemovité národní kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) NE 

Nemovité kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) ANO 

Významné stavby, soubory staveb nebo místa 

Architektonické cenné stavby nebo soubory a historicky významné stavby nebo soubory (ÚAP, část A, jev č. 13a) ANO 

Významné stavební dominanty (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Urbanistické a krajinné hodnoty (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 13a) ANO 

Krajinné památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE 
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1.13. BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

Vymezené zóny havarijního plánování (ÚAP, část A, jev č. 109) ANO 

Hasičská stanice, hasičská zbrojnice (ÚAP, část A, jev č. 110a) ANO 

Pozitivum: Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice (SOC) 

Stanice Policie ČR (ÚAP, část A, jev č. 110a) ANO 

Pozitivum: Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Policie ČR (SOC) 

Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 107) NE 

Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu (ÚAP, část A, jev č. 112a) ANO 

Ochranná pásma letišť, leteckých staveb a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 102a) ANO 

Vojenské újezdy a jejich zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 108) NE 
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2. VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A POTENCIÁLŮ JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Příznivé životní prostředí (váha 0,4) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky  6 0 0 % 

Negativní výroky  13 6 46 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): -46 

Vážené body: -18,4 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RUR13Ú: - 

 

Hospodářský rozvoj (váha 1,4) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky  30 13 43 % 

Negativní výroky  14 1 7 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 36 

Vážené body: 50,4 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

 

Soudržnost společenství obyvatel území (váha 0,6) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky 23 16 70 % 

Negativní výroky  17 3 18 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 2 

Vážené body: 31,2 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

 

Vyhodnocení vyváženosti 

Podmínky pro Body 
Hodnocení podle metodického sdělení 

OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ 

příznivé životní prostředí -18,4 -  

hospodářský vývoj  50,4 + 

soudržnost společenství obyvatel území  31,2 + 

vyváženost  63,2 Kategorie 2c 

 

Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek: dobrá 
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3. URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH 

3.1. POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ URBANISTICKÝCH, DOPRAVNÍCH, HYGIENICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH ZÁVAD 

Urbanistické závady a ohrožení území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ4 
Nedostatečné parametry 
komunikací, chybí OV, veřejné 
prostranství 

Suburbanizace bez rozlišení 
širších vazeb a občanského 
vybavení 

Havířov Dolní Suchá územní plán trvá trvá trvá 

UZ5 
Záplavové území ve střetu se silnicí 
I. třídy 

Zpracovaná studie ŘSD, 
nutno zapracovat do ÚPD 

Havířov 
Havířov-město, 

Šumbark 
územní plán trvá trvá trvá 

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

Při přívalových deštích 
zaplaven průjezd u malého 
rondelu na Šumbark 

Havířov Havířov-město studie trvá 

trvá, 
potvrzeno 
nově od 

MMH-OKS 

částečně 
vyřešeno – 

došlo 
k úpravě 
podjezdu 

UZ8 Ochrana typické slezské zástavby 

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

Havířov 
Dolní Datyně, 
Havířov-město 

územní plán trvá trvá trvá 

UZ20 
Slévání obcí - rozvoj obytné 
zástavby proti sobě až do splynutí 
obcí, rozbití sídelní struktury 

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

Havířov, Horní 
Bludovice, Horní 
Suchá, Těrlicko 

hraniční území 
obcí 

územní plán trvá 

Horní 
Bludovice - 
trvá, Horní 

Suchá - trvá, 
Těrlicko - 

trvá, Havířov 
- trvá 

Horní 
Bludovice - 
trvá, Horní 

Suchá - trvá, 
Těrlicko - 

trvá, Havířov 
- trvá 

UZ23 
Potencionální povodňové riziko 
prochází zájmovým územím 

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

Horní Suchá, 
Havířov 

Horní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá, 
Havířov - město 

- nový problém trvá 
vyřešeno – 

vypuštěno ze 
sledování 

UZ27 
Nedostatečná občanská vybavenost 
u sportovního zařízení na ulici 
Zemědělská 

Chybí občanská vybavenost a 
s tím související potřeba 
parkovacích stání 

Havířov Dolní Datyně 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- nový problém 
vyřešeno – 
realizováno 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ28 
Nedostatečná občanská vybavenost 
v lokalitě U Jelena 

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

Havířov Šumbark 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- nový problém trvá 

UZ29 
Zatápění oblasti parku na ul. U 
Pošty 

Při větších deštích dochází k 
zatápění této oblasti 

Havířov Prostřední Suchá studie - nový problém 
trvá 

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

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

Havířov Šumbark studie - nový problém trvá 

UZ31 
Zatápění oblasti u garáží na ul. 
Školní 

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

Havířov Šumbark studie - nový problém trvá 
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Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ3 
Nedostatečné dopravní 
napojení komunikací 

Dopravní závada Havířov 
Bludovice, Dolní 

Datyně 
studie trvá trvá trvá 

DZ4 
Přeložka komunikace III/4731 
(návaznost na ÚP Horní 
Bludovice, záplavové území) 

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

Havířov Bludovice studie trvá trvá trvá 

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

Záměr vlakotramvaje zasahuje do 
stávajícího systému městské 
silniční dopravy. 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
ZÚR, územní 

plán 
nový problém trvá trvá 

DZ12 
Nebezpečný dopravní úsek pro 
chodce 

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

Havířov Bludovice územní plán nový problém trvá trvá 

DZ15 Parkování ve městě 

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

Havířov 
Bludovice, Havířov-

město 

územní studie, 
strategický 
plán města 

- nový problém trvá 

DZ16 
Křižovatka Dělnická x 
Fryštátská x Kpt.Jasioka 

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

Havířov Prostřední Suchá 
studie, ÚAP 

Kraje 
- nový problém trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ17 Křižovatky Ostravská x Anglická 

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

Havířov Havířov-město 
ZÚR, ÚAP 

Kraje 
- nový problém trvá 

DZ18 
Křižovatka Dlouhá třída x 
Studentská x Okrajová 

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

Havířov Bludovice územní plán - nový problém vyřešeno 

DZ19 
Křižovatka U Skleníků x 
Dělnická 

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

Havířov Prostřední Suchá 
studie, ÚAP 

Kraje 
- nový problém trvá 

DZ20 
Křižovatka Padlých hrdinů x 
Životická x Těrlická 

Vytvoření bezpečného přechodu 
chodců z důvodu umístění 
autobusové zastávky 

Havířov, 
Albrechtice 

Bludovice, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

ZÚR, ÚAP 
Kraje, územní 

plán 
- nový problém trvá 

DZ21 
Nebezpečný dopravní úsek pro 
chodce 

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

Havířov Šumbark studie - nový problém trvá 

DZ22 
Nebezpečný dopravní úsek pro 
chodce 

Pro zvýšení bezpečnosti chodců 
vybudovat nový chodník podél 
komunikace Orlovská 

Havířov Dolní Suchá 
územní studie, 

ZÚR, ÚAP 
Kraje 

- nový problém trvá 

DZ23 
Křižovatka Těšínská x U 
Stadionu 

Řešení křižovatky z důvodu 
nárůstu dopravy vlivem výstavby 
občanské vybavenosti 

Havířov Bludovice 
ZÚR, ÚAP 

Kraje, územní 
plán 

- nový problém vyřešeno 

DZ24 Chybějící cyklostezka 
Řešit dopravní napojení 
cyklostezky na vybudovanou 
cyklostezku v Těrlicku 

Havířov, 
Těrlicko 

Bludovice, Dolní 
Těrlicko, Horní 

Těrlicko 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- nový problém 
vyřešeno – 
vybudováno  
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 2014 

Časový 
horizont 2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ25 
Propojení cyklostezek středem 
města 

Řešit dopravní napojení 
cyklostezek středem města po 
těchto úsecích: Hlavní třída od 
velkého kruhového objezdu po 
světelnou křižovatku ulic U 
Stromovky a Na Nábřeží, od 
Náměstí Republiky po křižovatku 
ulic Dlouhá třída a 17. listopadu, 
celá ulice Dělnická, celá ulice 17. 
listopadu, celá ulice Na Nábřeží, 
celá ulice Národní třída,ulice 
Těšínská v úseku od křižovatky ulic 
17. listopadu x Na Nábřeží x 
Národní třída po křižovatku ulic 
Frýdecká x Okrajová,  celá ulice 
Frýštátská, celá ulice Moskevská. 

Havířov Havířov-město 

územní plán, 
studie, 

podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- - 
nový 

problém 

DZ26 
Nebezpečný dopravní úsek pro 
chodce a vybudování 
cyklostezky 

Vybudování chodníku pro chodce, 
cyklostezky, rozšíření komunikace 
- návaznost na rozšíření prostoru 
křižovatky na ul. U Skleníků a to z 
důvodu velkého provozního 
zatížení. 

Havířov Havířov-město 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- - 
nový 

problém 

DZ27 
Parkovací plochy pro vozidla 
nad 2,5 t 

Vyčlenit parkovací plochy pro 
vozidla nad 2,5 t ve městě 

Havířov Havířov-město 
studie, podrobnější 

projektová 
dokumentace 

- - 
nový 

problém 

DZ28 Záchytné parkoviště 
Vybudování záchytného parkoviště 
u železniční stanice 

Havířov Havířov-město studie - - 
nový 

problém 

DZ29 Rozšíření autobusové dopravy 
Rozšíření MHD do Bludovic a 
Životic 

Havířov Bludovice 

není řešitelné 
nástroji 

územního 
plánování 

- - 
nový 

problém 

DZ30 
Nedostatečné parametry 
komunikací, VO, veřejného 
prostranství 

Suburbanizace bez rozlišení širších 
vazeb a občanského vybavení 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Dolní Těrlicko, 
Havířov-město, 

Dolní Datyně, Horní 
Suchá, Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice, 

Prostřední Suchá 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- - 
nový 

problém 
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Technické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TZ5 
Pořizovateli ÚAP předána 
aktualizována trasa produktovodu, 
nutno zapracovat do ÚPn. 

Rozdíl tras produktovodu 
mezi ÚPn a ÚAP 

Horní Suchá, 
Havířov 

Horní Suchá, 
Prostřední Suchá 

územní plán nový problém 
Horní Suchá - 
trvá, Havířov 

- trvá 

Horní Suchá - 
vyřešeno, 

Havířov - trvá 

 

Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ3 
Ochrana zemědělské půdy před 
zástavbou 

Půdní celky mají krajinotvorný 
význam, nutná ochrana ZPF 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
územní plán trvá trvá trvá 

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

Za účelem zvyšování retenční 
a akumulační schopnosti 
krajiny 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
studie trvá trvá trvá 

EZ5 
Zajištění průchodu zastavěným 
územím (zvěř) 

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

Havířov 
Dolní Datyně, 

Bludovice, 
Havířov-město 

územní plán trvá trvá trvá 

EZ6 Zajištění průchodu územím - I/11 
Zpracovaná studie ŘSD, 
nutno zapracovat do ÚPD 

Havířov Bludovice studie trvá trvá trvá 

EZ11 Staré ekologické zátěže 

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

celé území obcí - trvá 
v řešení MŽP 

ČR - trvá 
trvá 

EZ12 Neregistrovaný sesuv 
Proveden geologický průzkum 
– aktivní sesuv 

Havířov Dolní Datyně 
ÚAP Havířov, 
poskytovatel 

nový problém trvá trvá 

EZ13 Vyřazené zátěže produktovodu 
Problém nutné specifikovat 
jako nadmístní k řešení v ZÚR 
a krajských ÚAP 

Havířov 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá 
ZÚR, ÚAP 

Kraje 
nový problém trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ14 
Max. délky nepřerušené plotové 
soustavy 

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

Havířov 
Dolní Datyně 

(výhledově celý 
Havířov) 

územní plán nový problém trvá trvá 

EZ15 Skládka TKO Chybná grafická část Havířov Dolní Suchá MŽP ČR nový problém 
v řešení MŽP 

ČR - trvá 
v řešení MŽP 

ČR - trvá 

EZ17 
Výskyt populace užovky podplamaté 
v rozvojové lokalitě  

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

Havířov Dolní Suchá územní plán nový problém trvá trvá 

EZ18 Neregistrovaný sesuv 
Proveden geologický průzkum 
– aktivní sesuv 

Havířov Bludovice 
ÚAP -  

poskytovatel 
údajů 

- nový problém vyřešeno 

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

Havířov Šumbark 

geologický 
průzkum, 

podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- nový problém trvá 

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

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

Havířov Prostřední Suchá studie - nový problém trvá 

EZ22 Trvalé zamokření lokality 

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

Havířov Bludovice územní plán - nový problém trvá 

EZ23 
Výskyt Vážky široké v koridoru 
územní rezervy 

Lokalita výskytu zvláště 
chráněného živočicha 
zasahuje do vymezené plochy 
územní rezervy komunikace 
R48 

Havířov Dolní Suchá územní plán - - nový problém 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ24 Zasakování vod 

Řešení lokalit, kde nelze 
provést zasakování vod v 
návaznosti na novou výstavbu 
RD 

Havířov 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Bludovice a Dolní 

Datyně 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- - nový problém 

EZ25 Neregistrovaný sesuv 

Proveden geologický průzkum 
- aktivní sesuv v parku 
Stromovka (pod společností 
TSH a.s.) 

Havířov Havířov-město 
územně 

analytické 
podklady 

- - nový problém 

EZ26 Sušanské rybníky 
Revitalizace lokality v 
návaznosti na vedení 
cyklostezek 

Havířov Havířov-město 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- - nový problém 

EZ27 Sběrné dvory 
Rozšíření sítě sběrných dvorů 
v prostřední Suché, 
Bludovicích a Podlesí 

Havířov 
Prostřední Suchá, 

Bludovice 
- - - nový problém 

EZ28 Vnitrobloky 

Revitalizace dvorových částí a 
vnitrobloků na území města; 
např. se jedná o dvorové částí 
ulic: Pavlovova a Nedbalova, 
Svornosti x Hybešova x 
Třeneckého x Na Nábřeží, 
Junácká, Vardasova, 
prostranství kolem Orionu. 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- - nový problém 

 

Hygienické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

HZ1 
Průchod komunikace I. třídy centrem 
města 

Zvýšená hlučnost a imisní 
zatížení 

Havířov 
Havířov-město, 

Bludovice 
ZÚR trvá trvá trvá 

 

 

Jiné závady 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ3 
Meliorační systémy - velkoplošné 
odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, jako 
nástupnická organizace po 
ZVHS, neposkytla údaje v 
takovém rozsahu jako ZVHS. 
Proto bylo nutné část dat od 
ZVHS z roku 2008 použít pro 
aktualizaci 2016. 

celé ORP Havířov k.ú. ORP Havířov 
ÚAP - 

poskytovatel 
údajů 

- nový problém trvá 

OZ4 
Záplavové území poskytnuté 
Povodím Odry - leden 2016 

Data nejsou korektní s 
vymezeným záplavovým 
územím Q100 z roku 2012, 
které poskytl KÚ MSK 

Havířov 
k.ú. Havířov - 

město 

ÚAP - 
poskytovatel 

údajů 
- nový problém trvá 
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3.2. POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ VZÁJEMNÝCH STŘETŮ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ A STŘETŮ TĚCHTO ZÁMĚRŮ 

S LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A S HODNOTAMI V ÚZEMÍ 

Střety záměrů s limity využití území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL22 
Záměr přeložky místní komunikace 
prochází lesem 

střet záměru s limitem v 
území 

Havířov Bludovice územní plán trvá trvá trvá 

sZL33 
Plocha přestavby (Dukla) x 
poddolování, OP komunikace 

Negativní vliv těžby Havířov Dolní Suchá územní plán trvá trvá trvá 

sZL39 
Střet záměru koridoru komunikace 
I/11 Havířov-Třanovice se stávající 
zástavbou  

Negativní vliv na okolní 
zástavbu  

Havířov 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Bludovice 

územní plán trvá trvá trvá 

sZL40 
Rozvojové plochy nadmístního 
významu zasahují do území 
ovlivněné důlní činností 

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

Horní Suchá, 
Karviná, Havířov a 

Orlová 

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá, 
Karviná - Doly 

ZÚR nový problém 
Horní Suchá - 
trvá, Havířov 

- trvá 

Horní Suchá - 
trvá, Havířov 

- trvá 
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3.3. POŽADAVKY NA ODSTRANĚNÍ NEBO ZMÍRNĚNÍ VLIVŮ NEGATIV V ÚZEMÍ, NA VYUŽITÍ POTENCIÁLŮ ROZVOJE ÚZEMÍ A NA SNÍŽENÍ 

NEVYVÁŽENÉHO VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST 

SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území (z roku 2016, aktualizované pro rok 2020) 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

RHP1 
Rekultivace a revitalizace území 
poznamenaného těžbou a jeho 
následné využití 

Ukončena těžba uhlí 
Havířov, Horní 

Suchá, 
Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Dolní Suchá, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína 

ZÚR trvá 

Albrechtice - 
trvá, Horní 

Suchá - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 

předběžně 
realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 

Suchá - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 

předběžně 
realizováno 

RHP2 
Přesná lokalizace poddolovaných a 
sesuvných území a nutnost určení 
jejich vhodného využití  

Vlivem důlní činnosti častá 
přítomnost sesuvných jevů. 

Havířov, Horní 
Suchá, 

Albrechtice 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní 
Datyně, Dolní 

Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

studie trvá trvá trvá 

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

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Havířov-

město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína, 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 

HŽP1 
Překračovány imisní limity 
stanovené pro ochranu zdraví lidí 

Koncentrace polétavého 
prachu a polycyklické 
aromatické uhlovodíky a 
přízemního ozónu 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OPK1 
Nerespektování principů trvalé 
udržitelnosti rozvoje 

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

Havířov, Horní 
Suchá 

k.ú. obcí územní plán trvá 
trvá s 

klesající 
tendencí 

trvá s 
klesající 
tendencí 

OPK2 
Zhoršení přírodního prostředí 
v chráněných územích 

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

Havířov, Těrlicko k.ú. obcí územní plán trvá trvá trvá 

OPK3 
Pokračující zábory volné krajiny a 
znehodnocení přírody rozšiřováním 
zástavby 

Suburbanizační devastace 
krajiny 

celé ORP 
Havířov 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

OPK4 

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

Důsledek industriální krajiny 
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou 

ZÚR trvá 
celkově 
klesající 
tendence 

celkově 
klesající 
tendence 

OPK5 
Rostoucí tlak na výstavbu v 
přírodně cenných územích 

Suburbanizační devastace 
krajiny 

Horní Bludovice, 
Havířov, Těrlicko 

Dolní Datyně, Horní 
Bludovice, Havířov-

město, Dolní 
Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaP
UPFL1 

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

Suburbanizační devastace 
krajiny 

celé ORP 
Havířov 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaP
UPFL2 

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

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaP
UPFL3 

Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TI1 
Nedostatečné napojení obyvatel na 
kanalizaci 

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

Okrajové části 
obcí Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

Okrajové části obcí 
Horní Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

územní plán, 
studie 

průběžně 
realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 
Bludovice - 

trvá, Těrlicko 
- průběžně 

realizováno, 
Havířov - 
průběžně 

realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 
Bludovice - 

trvá, Těrlicko 
- průběžně 

realizováno, 
Havířov - 
průběžně 

realizováno 

TI3 

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

Využití rekultivovaných ploch 
pro výstavbu zařízení a staveb 
vyrábějící ekologickou energii 

Havířov, Horní 
Suchá 

k.ú. obcí  územní plán trvá trvá trvá 

DI1 Rozvoj letiště Ostrava-Mošnov 

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

Havířov, Horní 
Suchá 

 Havířov-město, 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá 

ZÚR, ÚAP 
Kraje 

nový trvá trvá 

DI2 

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

Silná vazba na ORP Karviná a 
Orlová 

Havířov, Horní 
Suchá 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Horní Suchá 
ÚAP Kraje nový trvá trvá 

SD1 
Vytvářet územní podmínky pro 
rozšiřování stávající sítě služeb pro 
seniory 

Budovat domy 
s pečovatelskou službou, 
hospicy, kluby pro seniory 

Havířov k.ú. města Havířova 
územní plán, 

komunitní plán 
trvá trvá trvá 

B1 

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

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

celé ORP 
Havířov 

celé ORP Havířov 
studie, 

projektová 
příprava 

trvá trvá trvá 

B3 
Řešit problematiku bytového fondu 
v oblastech se sociálně 
nepřizpůsobivými občany 

V území dochází k negativní 
sociální fragmentaci 
obyvatelstva 

Havířov, Horní 
Suchá 

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá 

komunitní plán, 
strategický 

plán, 
komunální 

politika 

trvá trvá trvá 

B4 Neřízený vznik sociálních ubytoven 
Migrace obyvatelstva z jiných 
regionů - vznik sociálně 

Havířov, Horní 
Suchá 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Suchá, 

komunitní plán, 
strategický 

nový 
setrvalá 

tendence 
setrvalá 

tendence 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

vyloučených objektů Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá 

plán, 
komunální 

politika 

B5 
Zvýšený počet neobsazených bytů 
v centru zástavby 

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

Havířov, Horní 
Suchá 

Bludovice, Havířov-
město, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

nový 

Horní Suchá - 
setrvalá 

tendence, 
Havířov - trvá 

Horní Suchá - 
setrvalá 

tendence, 
Havířov - trvá 

R1 Nedostatečná atraktivita území 

Zvýšení rekreačního 
potenciálu lokality vytvářením 
turisticky atraktivních stezek, 
tras a cyklotras 

Havířov, Horní 
Suchá 

k.ú. obcí 
strategický 

plán 
trvá 

Horní Suchá - 
trvá, Havířov 

- klesající 
tendence 

Horní Suchá - 
trvá, Havířov 

- klesající 
tendence 

HP2 

Vysoká míra nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra nezaměstnanosti, 
pokles počtu obsazených 
pracovních míst, nízká míra 
podnikatelské aktivity 

Silná vazba na Ostravský 
region, důsledek 
ekonomických problémů 
regionu. 

celé ORP 
Havířov 

celé ORP Havířov 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

trvá trvá trvá 
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Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Příznivé životní prostředí 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro železniční trať 

Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 

Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch 

Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfieldů 

 

Hospodářský rozvoj 

 Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany 

 

Soudržnost společenství obyvatel 
  Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení 

  Nepříznivá věková struktura obyvatelstva 

  Nízká intenzita bytové výstavby 

 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území 

Příznivé životní prostředí 

 - 

 

Hospodářský rozvoj 

 Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k možnému napojení na železniční trať 

 Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti 

 Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 

 Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze 

 Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce 

 Využití ploch brownfieldů pro rozvoj ekonomických aktivit 

 Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice 

Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy 

Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě 

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV 

Zastavěné území napojené na plyn 

Rozvoj rekreace a cestovního ruchu v území 

Zvýšený potenciál pro zemědělskou výrobu daný existencí vysokého podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany 
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Soudržnost společenství obyvatel 

  Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy 

Využití vymezených ploch rekreace k rozvoji společenství obyvatel 

Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 

Vyšší občanská vybavenost a možnosti uplatnění v obci vzhledem k počtu obyvatel 

Existence základní školy 

Existence střední, vyšší nebo vysoké školy 

Existence zdravotnického zařízení 

Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí bazénu nebo aquacentra 

Vyšší atraktivita pro bydlení daná existencí koupaliště (včetně přírodního koupaní) 

Existence železniční stanice nebo zastávky 

Vyšší kvalita života v území vzhledem k vysokému rekreačnímu potenciálu 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Policie ČR 

Dobrá dostupnost občanské vybavenosti 

Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury 

Dobrá dostupnost technické infrastruktury 

 

Požadavky na snížení nevyváženého vztahu podmínek 

Pro příznivé životní prostředí 

Mírnit dopady výstavby silnice I. třídy na kvalitu životního prostředí  

Mírnit dopady výstavby železniční tratě na kvalitu životního prostředí 

Mírnit dopady těžby nerostů na obytné prostředí 

Mírnit celkové překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 

Odstranit nebo minimalizovat negativní projevy starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch 

Odstranit nebo znovu využít plochy brownfield 

 

Hospodářský rozvoj 

Směřovat hospodářský a územní rozvoj do zastavěného území, zaměřit se na přestavbu a revitalizaci 

 

Soudržnost společenství obyvatel 

Upravit rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 

Vytvořit podmínky pro příznivější věkovou strukturu obyvatelstva 

Navýšit intenzitu bytové výstavby 
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HORNÍ BLUDOVICE 

1. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ POZITIV A NEGATIV V ÚZEMÍ  

1.1. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

Silniční doprava 

Vymezený koridor pro dálnici (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE 

Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE  

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE 

Železniční doprava 

Vymezený koridor pro železniční trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE 

Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE 

Letecká doprava 

Vymezená plocha pro letiště (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 102a, 118) NE 

Vodní doprava 

Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 104, 118) NE 

Vymezený koridor pro vodní cestu (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 118) NE 

Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118) NE 

Technická infrastruktura 

Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 74, 118) NE 

Vymezený koridor pro VVTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) NE 

Vymezený koridor pro VTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) NE 

Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kV (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 72, 118) NE 

Vymezený koridor pro vedení VVN (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 73, 118) NE 

Vymezený koridor pro dálkovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 77a, 118) NE 

Jaderná zařízení (PÚR, ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Vymezená plocha pro výstavbu jaderného zařízení (ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo (ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Oblasti a osy 

Rozvojová oblast (ZÚR) ANO  

Pozitivum: Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti (HOS)  

Rozvojová osa (ZÚR) NE 

Specifická oblast (ZÚR) NE 

  



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV 
E – KARTY OBCÍ 

 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2020 

1.2. PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Zastavitelné plochy (ÚAP, část A, jev č. 1b) 89,77 ha 

Plochy přestavby (ÚAP, část A, jev č. 1b) 2,21 ha 

Plochy změn v krajině (ÚAP, část A, jev č. 1b) 14,75 ha  

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1a) 163,35 ha  

Zastavitelné plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1b) 95,4 ha 

Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 42,08 ha 

Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení (porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA) 227 % 

Negativum: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení (SOC) 

Plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1a) 0,73 ha 

Zastavitelné plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1b) 2 ha 

Pozitivum: Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit (HOS) 

Plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1a) 1,56 ha 

Zastavitelné plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1b) 0 ha 

Plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1a) 7,02 ha  

Zastavitelné plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1b) 1,41 ha 

Pozitivum: Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel (SOC) 

 

1.3. STRUKTURA OSÍDLENÍ 

Velikostní kategorie sídla (Územně identifikační registr ČR, 2019) obec 

Počet částí obce (Územně identifikační registr ČR, 2019) 2  

Počet katastrálních území (Územně identifikační registr ČR, 2019) 2  

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 898 ha 

Výměra zastavěného území (ÚAP, část A, jev č. 1) 201,11 ha 

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 2 441 

1.4. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

Bilance obyvatel 

Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991) 1 440 

Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001) 1 564 

Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, SLDB 2011) 2 099 

Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence) 2 147 

Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence) 2 214 

Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence) 2 271 

Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence) 2 301 

Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence) 2 340 

Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence) 2 385 
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Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence) 2 413 

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 2 441 

Krátkodobá změna počtu obyvatel 2017-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 2,3 % 

Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2011-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 16,3 % 

Pozitivum: Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (SOC) 

Předpokládaný počet obyvatel 2035 (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 3 025 

Věková struktura 

Podíl dětí ve věku 14 let a nižším (ČSÚ, průběžná evidence) 16,1 % 

Podíl seniorů ve věku 65 let a vyšším (ČSÚ, průběžná evidence) 16,1 % 

Index stáří (poměr počtu seniorů a dětí, 2019) 99,7 % 

Bilance bydlení 

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 2011) 746 

Počet trvale obydlených bytů (vypočteno, 2019) 905 

Průměrná zalidněnost bytů (vypočteno) 3,3 obyvatel/byt 

Počet bytů ve vlastních domech (ČSÚ, SLDB 2011) 566 

Podíl bytů ve vlastních domech (vypočteno) 70,3 % 

Pozitivum: Vysoký podíl bytů ve vlastních domech (SOC)  

Podíl neobydlených bytů (vypočteno) 7,3 % 

Nové byty dokončené v letech 2011-2019 (ČSÚ, 2019) 159 

Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně (vypočteno, 2019) 7,2 

Pozitivum: Vysoká intenzita bytové výstavby (SOC) 

 

1.5. PŘÍRODA A KRAJINA 

Ochrana přírody 

Národní parky (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE 

Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE 

NATURA 2000 - evropsky významné lokality (ÚAP, část A, jev č. 34) NE 

NATURA 2000 - ptačí oblasti (ÚAP, část A, jev č. 35) NE 

Přírodní rezervace (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE 

Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č. 27a) ANO 

Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část A, jev č. 24) NE 

Památné stromy (ÚAP, část A, jev č. 32) NE 

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (ÚAP, část A, jev č. 36) NE 

Územní systém ekologické stability 

Nadregionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 
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Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Ochrana krajiny 

Přírodní parky (ÚAP, část A, jev č. 30) NE 

Významné krajinné prvky registrované (ÚAP, část A, jev č. 23a) ANO  

Krajiny a krajinné okrsky 

Krajiny (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 17b) E-01, Oblasti specifických krajin ostravské pánve; F-06, Oblasti specifických krajin beskydského podhůří 

Krajinné okrsky (ÚSK, ÚAP, část A, jev č. 17b) –  

Ekologická stabilita 

Koeficient ekologické stability (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0,63 

1.6. VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Ochrana vodních zdrojů 

Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 44) ANO 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45) NE 

Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod (ÚAP, část A, jev č. 46) NE 

Protipovodňová ochrana 

Záplavová území Q100 na území obce (ÚAP, část A, jev č. 50a) ANO 

Podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 (vypočteno) 1,11 % 

Aktivní zóny záplavového území Q100 (ÚAP, část A, jev č. 50a) ANO 

Podíl zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 (vypočteno) 0,80 % 

Území ohrožená zvláštními povodněmi (ÚAP, část A, jev č. 53) ANO 

Podíl zastavěného území v území ohroženém zvláštními povodněmi (vypočteno) 26,85 % 

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod (ÚAP, část A, jev č. 48a) NE 

Zastavěné území v územní rezervě pro LAPV (ÚAP, část A, jev č. 1, 48a) NE 

Území určená k řízeným rozlivům povodní (ÚAP, část A, jev č. 54a) NE 

Záměr výstavby suché vodní nádrže (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) NE 

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) ANO 

Pozitivum: Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze (HOS) 

Nerostné suroviny 

Ložiska nerostných surovin (ÚAP, část A, jev č. 60) ANO 

Dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57) NE 

Vymezené plochy pro dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57, 118) NE 

Chráněná ložisková území (ÚAP, část A, jev č. 58) ANO 

Geologická a technická rizika 

Stará důlní díla (ÚAP, část A, jev č. 63) NE 

Poddolovaná území (ÚAP, část A, jev č. 61) NE 

Sesuvná území a území jiných geologických rizik (ÚAP, část A, jev č. 62) ANO 
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1.7. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Kvalita ovzduší a ekologické zátěže 

Oblasti s překročenými imisními limity (ČHMÚ, tabelární přehled, 2011, ÚAP, část A, jev č. 65) ANO  

Negativum: Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví (ZIV) 

Stacionární zdroje znečištění ovzduší (ÚAP, část A, jev č. 119) NE 

Staré zátěže území a kontaminované plochy (ÚAP, část A, jev č. 64) NE 

Skládky a jejich ochranná pásma, spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 85, 86) NE 

Brownfieldy (ÚAP, část A, jev č. 4a) NE 

Liniové zdroje znečištění a hlukové zóny 

Hlukové zóny obcí (ÚAP, část A, jev č. 65a) – 

Dálnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v jeho blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) NE 

Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 1, 93a) NE 

Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 94a) NE 

 

1.8. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Bilance ploch podle ČSÚ 

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 898 ha 

Zemědělská půda celkem (ČSÚ, ÚAP, 2019) 699 ha což je 77,8 % z celkové výměry obce 

Orná půda (ČSÚ, ÚAP, 2019) 465 ha což je 66,5 % z celkové výměry zem. půdy 

Chmelnice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Vinice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Zahrady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 70 ha což je 10 % z celkové výměry zem. půdy 

Ovocné sady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 1 ha což je 0,14 % z celkové výměry zem. půdy 

Trvalé travní porosty (ČSÚ, ÚAP, 2019) 163 ha což je 23,3 % z celkové výměry zem. půdy 

Lesní pozemek (ČSÚ, ÚAP, 2019) 101 ha což je 11,2 % z celkové výměry obce 

Vodní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 12 ha což je 1,3 % z celkové výměry obce 

Zastavěné plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 28 ha což je 3,1 % z celkové výměry obce 

Ostatní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 58 ha což je 6,5 % z celkové výměry obce 

Bilance podle ochrany půdního fondu 

Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 1,65 %  

Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 39,06 % 

Podíl III. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 14,59 % 

Podíl IV. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 38,40 % 

Podíl V. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 6,30 % 

Podíl pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 37a) 11,26 % 

Podíl ploch vodní a větrné eroze z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 42a) – 
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1.9. OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Občanská vybavenost 

Mateřská škola (šetření IRI, ORP) ANO 

Základní škola (šetření IRI, ORP) ANO  

Pozitivum: Existence základní školy (SOC)  

Střední, vyšší nebo vysoká škola (šetření IRI, ORP) NE  

Zdravotnické zařízení (šetření IRI, ORP) NE  

Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory (šetření IRI, ORP) NE 

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, ORP) NE 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 46a) NE 

Dostupnost 
Dostupnost občanské vybavenosti (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost občanské vybavenosti (SOC) 

Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství (ÚAP, část A, jev č. 3a) – 

 

1.10. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH DOSTUPNOSTI 

Silniční doprava 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Pozitivum: Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice (HOS)  

Silnice I. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) NE 

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) NE 

Železniční doprava 

Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94a) NE 

Železniční stanice nebo zastávka v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 105a) NE 

Letecká doprava 

Letiště a letecké stavby (ÚAP, část A, jev č. 102a) NE 

Vodní doprava 

Sledované vodní cesty (ÚAP, část A, jev č. 104) NE 

Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 104) NE 

Dostupnost 
Dostupnost dopravní infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury (SOC) 

Technická infrastruktura 

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) ANO 

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č. 70) NE 

Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod (ÚAP, část A, jev č. 69) ANO 
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Pozitivum: Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (HOS)  

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75) ANO 

Pozitivum: Zastavěné území napojené na plyn (HOS) 

Dostupnost 
Dostupnost technické infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost technické infrastruktury (SOC) 

 

1.11. EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

Zaměstnanost a vzdělání 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel (ČSÚ, SLDB 2011) 1 026 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (vypočteno) 49 % 

Podíl nezaměstnaných osob (ČSÚ, 2019) 3,5 % 

Pozitivum: Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci (HOS) 

Podíl nezaměstnaných osob v mikroregionu (ČSÚ, 2019) 6,8 % 

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 15,2 % 

Pozitivum: Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského rozvoje (HOS) 

Podíl obyvatel se základním vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 15,6 % 

Územní podmínky 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Zařízení výroby a skladování (ÚAP, část A, jev č. 1a, 2) – 

Terminály a logistická centra (ÚAP, část A, jev č. 93b) NE 

1.12. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Ubytovací kapacity 

Počet hromadných ubytovacích zařízeních (ČSÚ, 2019) – 

Rekreační a turistický potenciál 

Lázeňská místa (ÚAP, část A, jev č. 56) NE 

Významné vyhlídkové body (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 106) ANO 

Rekreační přístavy nebo přístaviště (ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI) NE 

Lanové dráhy (ÚAP, část A, jev č. 98) NE 

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, ORP) NE 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 46a) NE 

Vysoký rekreační a turistický potenciál (z předchozích sedmi jevů – celkem v obci 2) NE 

 

Ostatní podmínky pro rekreaci 

Vymezená plocha pro sjezdovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 106, 118) NE 

Vymezený koridor pro lanovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 98, 118) NE 



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV 
E – KARTY OBCÍ 

 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2020 

Kulturní dědictví 

Statky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví a jejich nárazníkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 10) NE 

Památkové rezervace a památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE 

Nemovité národní kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) NE 

Nemovité kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) ANO 

Významné stavby, soubory staveb nebo místa 

Architektonické cenné stavby nebo soubory a historicky významné stavby nebo soubory (ÚAP, část A, jev č. 13a) ANO 

Významné stavební dominanty (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Urbanistické a krajinné hodnoty (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 13a) ANO 

Krajinné památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE 

1.13. BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

Vymezené zóny havarijního plánování (ÚAP, část A, jev č. 109) ANO 

Hasičská stanice, hasičská zbrojnice (ÚAP, část A, jev č. 110a) ANO 

Pozitivum: Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice (SOC) 

Stanice Policie ČR (ÚAP, část A, jev č. 110a) NE 

Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 107) ANE 

Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu (ÚAP, část A, jev č. 112a) NE 

Ochranná pásma letišť, leteckých staveb a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 102a) ANO 

Vojenské újezdy a jejich zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 108) NE 
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2. VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A POTENCIÁLŮ JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Příznivé životní prostředí (váha 0,4) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky  6 0 0 % 

Negativní výroky  13 1 8 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): -8 

Vážené body: -3, 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: - 

 

Hospodářský rozvoj (váha 1,4) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky  30 8 27 % 

Negativní výroky  14 0 0 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 27 

Vážené body: 37,8 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

 

Soudržnost společenství obyvatel území (váha 0,6) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky 23 9 39 % 

Negativní výroky  17 1 9 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 30 

Vážené body: 18 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

 

Vyhodnocení vyváženosti 

Podmínky pro Body 
Hodnocení podle metodického sdělení 

OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ 

příznivé životní prostředí -3,2 -  

hospodářský vývoj  37,8 + 

soudržnost společenství obyvatel území  18 + 

vyváženost  52,6 Kategorie 2c 

 

Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek: dobrá 
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3. URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH 

3.1. POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ URBANISTICKÝCH, DOPRAVNÍCH, HYGIENICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH ZÁVAD 

Urbanistické závady a ohrožení území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ9 
Zastavitelné plochy na 
odvodněných pozemcích 

Zachování technických opatření 
na zemědělských půdách  

Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán trvá trvá trvá 

UZ20 
Slévání obcí - rozvoj obytné 
zástavby proti sobě až do splynutí 
obcí, rozbití sídelní struktury 

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

Havířov, Horní 
Bludovice, Horní 
Suchá, Těrlicko 

hraniční území 
obcí 

územní plán trvá 

Horní 
Bludovice - 
trvá, Horní 

Suchá - trvá, 
Těrlicko - 

trvá, Havířov 
- trvá 

Horní 
Bludovice - 
trvá, Horní 

Suchá - trvá, 
Těrlicko - 

trvá, Havířov 
- trvá 

UZ21 
Neúměrný nárůst bydlení bez 
občanského vybavení a práce 

Suburbanizace bez řešení 
širších vazeb a občanského 
vybavení 

Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice 

územní plán trvá trvá trvá 

 
Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém 

řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ5 
Nedostatečné dopravní napojení 
komunikací 

Dopravní závada Horní Bludovice 
Prostřední 
Bludovice 

studie trvá trvá trvá 

 

Technické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TZ1 
Chybějící kanalizace s napojením 
na ČOV v západní částí území 

Napojení na kanalizaci Horní Bludovice 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice 

územní plán trvá trvá trvá 
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Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ7 
Významná stromová alej podél 
frekventované komunikace III. 
třídy 

Ochrana krajinného rázu Horní Bludovice Horní Bludovice - trvá trvá trvá 

 

Jiné závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ3 
Meliorační systémy - velkoplošné 
odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, jako 
nástupnická organizace po 
ZVHS, neposkytla údaje v 
takovém rozsahu jako ZVHS. 
Proto bylo nutné část dat od 
ZVHS z roku 2008 použít pro 
aktualizaci 2016. 

celé ORP Havířov k.ú. ORP Havířov 
ÚAP - 

poskytovatel 
údajů 

- nový problém trvá 
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3.2. POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ VZÁJEMNÝCH STŘETŮ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ A STŘETŮ TĚCHTO 

ZÁMĚRŮ S LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A S HODNOTAMI V ÚZEMÍ 

Střety záměrů s limity využití území  

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL46 

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

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

Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán - nový problém trvá 

sZL47 
Střet záměru obce na vybudování 
nového lesoparku s vymezeným 
lokálním biokoridorem 

Ve vymezené lokalitě je 
částečně vymezen lokální 
biokoridor 

Horní Bludovice Horní Bludovice územní plán - nový problém trvá 
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3.3. POŽADAVKY NA ODSTRANĚNÍ NEBO ZMÍRNĚNÍ VLIVŮ NEGATIV V ÚZEMÍ, NA VYUŽITÍ POTENCIÁLŮ ROZVOJE ÚZEMÍ A NA SNÍŽENÍ 

NEVYVÁŽENÉHO VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST 

SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území (z roku 2016, aktualizované pro rok 2020) 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

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

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní Datyně, 
Havířov-město, Dolní 

Suchá, Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní Suchá, 
Albrechtice u Českého 

Těšína, Horní Bludovice, 
Prostřední Bludovice, 

Horní Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 

HŽP1 
Překračovány imisní limity 
stanovené pro ochranu zdraví lidí 

Koncentrace polétavého prachu 
a polycyklické aromatické 
uhlovodíky a přízemního ozónu 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá trvá 

OPK3 
Pokračující zábory volné krajiny a 
znehodnocení přírody 
rozšiřováním zástavby 

Suburbanizační devastace 
krajiny 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

OPK5 
Rostoucí tlak na výstavbu v 
přírodně cenných územích 

Suburbanizační devastace 
krajiny 

Horní Bludovice, 
Havířov, Těrlicko 

Dolní Datyně, Horní 
Bludovice, Havířov-

město, Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, Hradiště 

pod Babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaP
UPFL1 

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

Suburbanizační devastace 
krajiny 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaP
UPFL2 

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

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

ZPFaP
UPFL3 

Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaP
UPFL4 

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

Albrechtice, Horní 
Bludovice a 

Těrlicko 
k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

TI1 
Nedostatečné napojení obyvatel 
na kanalizaci 

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

Okrajové části 
obcí Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

Okrajové části obcí Horní 
Bludovice, Albrechtice, 

Těrlicko, Havířov 

územní plán, 
studie 

průběžně 
realizováno 

Albrechtice 
- trvá, 
Horní 

Bludovice - 
trvá, 

Těrlicko - 
průběžně 

realizováno
, Havířov - 
průběžně 

realizováno 

Albrechtice 
- trvá, 
Horní 

Bludovice - 
trvá, 

Těrlicko - 
průběžně 

realizováno
, Havířov - 
průběžně 

realizováno 

B1 

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

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

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 
studie, 

projektová 
příprava 

trvá trvá trvá 

B2 
Vysoký tlak na vymezování 
nových zastavitelných ploch pro 
RD 

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

Těrlicko a Horní 
Bludovice 

k.ú. obcí 
ÚAP Kraje, 
Studie kraje 

trvá 
stoupající 
tendence 

trvá 

HP1 
Usilovat o vymezení nových ploch 
pro rozvoj podnikání nebo plochy 
zemědělské 

Podpora zvýšení zaměstnanosti. 
Albrechtice, Horní 
Bludovice, Těrlicko 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

HP2 

Vysoká míra nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra 
nezaměstnanosti, pokles počtu 
obsazených pracovních míst, 
nízká míra podnikatelské aktivity 

Silná vazba na Ostravský 
region, důsledek ekonomických 
problémů regionu. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

trvá trvá trvá 
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Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Příznivé životní prostředí 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 
 

Hospodářský rozvoj 

 - 
 

Soudržnost společenství obyvatel 
  Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení 
 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území 

Příznivé životní prostředí 

 - 
 

Hospodářský rozvoj 

 Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti 

Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 

Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze 

Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice 

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV 

Zastavěné území napojené na plyn 

Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci 

Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského rozvoje 
 

Soudržnost společenství obyvatel 

  Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 

Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 

Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 

Vysoká intenzita bytové výstavby 

Existence základní školy 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice 

Dobrá dostupnost občanské vybavenosti 

Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury 

Dobrá dostupnost technické infrastruktury 
 

Požadavky na snížení nevyváženého vztahu podmínek 

Pro příznivé životní prostředí 

Mírnit celkové překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 
 

Hospodářský rozvoj 

- 
 

Soudržnost společenství obyvatel 

Upravit rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 
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HORNÍ SUCHÁ 

1. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ POZITIV A NEGATIV V ÚZEMÍ  

1.1. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

Silniční doprava 

Vymezený koridor pro dálnici (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE 

Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) ANO 

Pozitivum: Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy (SOC) 

Negativum: Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy (ZIV) 

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE 

Železniční doprava 

Vymezený koridor pro železniční trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE 

Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE 

Letecká doprava 

Vymezená plocha pro letiště (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 102a, 118) NE 

Vodní doprava 

Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 104, 118) NE 

Vymezený koridor pro vodní cestu (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 118) NE 

Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118) NE 

Technická infrastruktura 

Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 74, 118) NE 

Vymezený koridor pro VVTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) NE 

Vymezený koridor pro VTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) ANO 

Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kV (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 72, 118) NE 

Vymezený koridor pro vedení VVN (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 73, 118) ANO 

Vymezený koridor pro dálkovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 77a, 118) NE 

Jaderná zařízení (PÚR, ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Vymezená plocha pro výstavbu jaderného zařízení (ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo (ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Oblasti a osy 

Rozvojová oblast (ZÚR) ANO 

Pozitivum: Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti (HOS)   

Rozvojová osa (ZÚR) NE 

Specifická oblast (ZÚR) ANO 
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1.2. PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Zastavitelné plochy (ÚAP, část A, jev č. 1b) 185,75 ha 

Plochy přestavby (ÚAP, část A, jev č. 1b) 0,83 ha 

Plochy změn v krajině (ÚAP, část A, jev č. 1b) 3,83 ha  

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1a) 138,53 ha 

Zastavitelné plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1b) 37,3 ha 

Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 30,43 ha 

Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení (porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA) 123 % 

Pozitivum: Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel (SOC) 

Plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1a) 35,52 ha 

Zastavitelné plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1b) 41,73 ha 

Pozitivum: Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit (HOS) 

Plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1a) 2,65 ha 

Zastavitelné plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1b) 0,31 ha 

Pozitivum: Využití vymezených ploch rekreace k rozvoji společenství obyvatel (SOC) 

Plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1a) 15,29 ha 

Zastavitelné plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1b) 4,52 ha 

Pozitivum: Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel (SOC) 

 

1.3. STRUKTURA OSÍDLENÍ 

Velikostní kategorie sídla (Územně identifikační registr ČR, 2019) obec 

Počet částí obce (Územně identifikační registr ČR, 2019) 1  

Počet katastrálních území (Územně identifikační registr ČR, 2019) 1  

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 980 ha 

Výměra zastavěného území (ÚAP, část A, jev č. 1) 320,21 ha 

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 411 

 

1.4. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

Bilance obyvatel 

Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991) 4 315 

Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001) 4 370 

Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, SLDB 2011) 4 511 

Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 576 

Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 585 

Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 516 

Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 537 
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Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 527 

Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 464 

Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 415 

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 411 

Krátkodobá změna počtu obyvatel 2017-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) -1,2 % 

Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2011-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) -2,2 % 

Předpokládaný počet obyvatel 2035 (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 4 500 

Věková struktura 

Podíl dětí ve věku 14 let a nižším (ČSÚ, průběžná evidence) 17 % 

Podíl seniorů ve věku 65 let a vyšším (ČSÚ, průběžná evidence) 18,1 % 

Index stáří (poměr počtu seniorů a dětí, 2019) 106,4 % 

Bilance bydlení 

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 2011) 1 724 

Počet trvale obydlených bytů (vypočteno, 2019) 1 864 

Průměrná zalidněnost bytů (vypočteno) 2,6 obyvatel/byt 

Počet bytů ve vlastních domech (ČSÚ, SLDB 2011) 760 

Podíl bytů ve vlastních domech (vypočteno) 42,5 % 

Pozitivum: Vysoký podíl bytů ve vlastních domech (SOC) 

Podíl neobydlených bytů (vypočteno) 3,5 % 

Nové byty dokončené v letech 2011-2019 (ČSÚ, 2019) 140 

Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně (vypočteno, 2019) 3,5 

Pozitivum: Vysoká intenzita bytové výstavby (SOC) 

 

1.5. PŘÍRODA A KRAJINA 

Ochrana přírody 

Národní parky (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE 

Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE 

NATURA 2000 - evropsky významné lokality (ÚAP, část A, jev č. 34) NE 

NATURA 2000 - ptačí oblasti (ÚAP, část A, jev č. 35) NE 

Přírodní rezervace (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE 

Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE 

Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část A, jev č. 24) NE 

Památné stromy (ÚAP, část A, jev č. 32) ANO 

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (ÚAP, část A, jev č. 36) NE 

Územní systém ekologické stability 

Nadregionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 
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Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Ochrana krajiny 

Přírodní parky (ÚAP, část A, jev č. 30) NE 

Významné krajinné prvky registrované (ÚAP, část A, jev č. 23a) ANO  

Krajiny a krajinné okrsky 

Krajiny (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 17b) E-01, Oblasti specifických krajin ostravské pánve 

Krajinné okrsky (ÚSK, ÚAP, část A, jev č. 17b) –  

Ekologická stabilita 

Koeficient ekologické stability (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0,68 

 

1.6. VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Ochrana vodních zdrojů 

Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 44) NE 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45) NE 

Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod (ÚAP, část A, jev č. 46) NE 

Protipovodňová ochrana 

Záplavová území Q100 na území obce (ÚAP, část A, jev č. 50a) ANO 

Podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 (vypočteno) 3,04 % 

Aktivní zóny záplavového území Q100 (ÚAP, část A, jev č. 50a) NE 

Podíl zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 (vypočteno) 0,00 % 

Území ohrožená zvláštními povodněmi (ÚAP, část A, jev č. 53) NE 

Podíl zastavěného území v území ohroženém zvláštními povodněmi (vypočteno) 0,00 % 

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod (ÚAP, část A, jev č. 48a) NE 

Zastavěné území v územní rezervě pro LAPV (ÚAP, část A, jev č. 1, 48a) NE 

Území určená k řízeným rozlivům povodní (ÚAP, část A, jev č. 54a) NE 

Záměr výstavby suché vodní nádrže (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) NE 

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) ANO 

Pozitivum: Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze (HOS) 

Nerostné suroviny 

Ložiska nerostných surovin (ÚAP, část A, jev č. 60) ANO 

Dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57) ANO 

Negativum: Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů (ZIV) 

Pozitivum: Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce (HOS) 

Vymezené plochy pro dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57, 118) NE 

Chráněná ložisková území (ÚAP, část A, jev č. 58) ANO 
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Geologická a technická rizika 

Stará důlní díla (ÚAP, část A, jev č. 63) ANO 

Poddolovaná území (ÚAP, část A, jev č. 61) ANO 

Sesuvná území a území jiných geologických rizik (ÚAP, část A, jev č. 62) NE 

 

1.7. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Kvalita ovzduší a ekologické zátěže 

Oblasti s překročenými imisními limity (ČHMÚ, tabelární přehled, 2011, ÚAP, část A, jev č. 65) ANO 

Negativum: Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví (ZIV) 

Stacionární zdroje znečištění ovzduší (ÚAP, část A, jev č. 119) NE 

Staré zátěže území a kontaminované plochy (ÚAP, část A, jev č. 64) ANO 

Negativum: Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch (ZIV) 

Skládky a jejich ochranná pásma, spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 85, 86) ANO 

Negativum: Zhoršená kvalita obytného prostředí existencí skládky nebo spalovny (SOC) 

Brownfieldy (ÚAP, část A, jev č. 4a) ANO 

Pozitivum: Využití ploch brownfieldů pro rozvoj ekonomických aktivit (HOS) 

Negativum: Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfieldů (ZIV) 

Liniové zdroje znečištění a hlukové zóny 

Hlukové zóny obcí (ÚAP, část A, jev č. 65a) –  

Dálnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v jeho blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) NE 

Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 1, 93a) NE 

Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 94a) NE 

 

1.8. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Bilance ploch podle ČSÚ 

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 980 ha 

Zemědělská půda celkem (ČSÚ, ÚAP, 2019) 413 ha což je 42,1 % z celkové výměry obce 

Orná půda (ČSÚ, ÚAP, 2019) 291 ha což je 70,4 % z celkové výměry zem. půdy 

Chmelnice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Vinice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Zahrady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 100 ha což je 24,2 % z celkové výměry zem. půdy 

Ovocné sady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Trvalé travní porosty (ČSÚ, ÚAP, 2019) 22 ha což je 5,3 % z celkové výměry zem. půdy 

Lesní pozemek (ČSÚ, ÚAP, 2019) 246 ha což je 25,1 % z celkové výměry obce 

Vodní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 27 ha což je 2,8 % z celkové výměry obce 

Zastavěné plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 50 ha což je 5,1 % z celkové výměry obce 

Ostatní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 243 ha což je 24,8 % z celkové výměry obce 
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Bilance podle ochrany půdního fondu 

Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 0,00 %  

Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 38,82 % 

Podíl III. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 61,15 % 

Podíl IV. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 0,03 % 

Podíl V. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 0,00 % 

Podíl pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 37a) 25,28 % 

Podíl ploch vodní a větrné eroze z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 42a) – 

 

1.9. OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Občanská vybavenost 

Mateřská škola (šetření IRI, ORP) ANO 

Základní škola (šetření IRI, ORP) ANO  

Pozitivum: Existence základní školy (SOC) 

Střední, vyšší nebo vysoká škola (šetření IRI, ORP) NE  

Zdravotnické zařízení (šetření IRI, ORP) NE  

Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory (šetření IRI, ORP) ANO 

Pozitivum: Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory (SOC) 

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, ORP) NE 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 46a) NE 

Dostupnost 
Dostupnost občanské vybavenosti (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost občanské vybavenosti (SOC) 

Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství (ÚAP, část A, jev č. 3a) – 

 

1.10. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH DOSTUPNOSTI 

Silniční doprava 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Pozitivum: Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice (HOS) 

Silnice I. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) NE 

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Železniční doprava 

Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94a) ANO 

Pozitivum: Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě (HOS) 

Železniční stanice nebo zastávka v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 105a) ANO 

Pozitivum: Existence železniční stanice nebo zastávky (SOC) 
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Letecká doprava 

Letiště a letecké stavby (ÚAP, část A, jev č. 102a) NE 

Vodní doprava 

Sledované vodní cesty (ÚAP, část A, jev č. 104) NE 

Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 104) NE 

Dostupnost 
Dostupnost dopravní infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury (SOC) 

Technická infrastruktura 

Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) ANO 

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č. 70) NE 

Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod (ÚAP, část A, jev č. 69) ANO 

Pozitivum: Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (HOS) 

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75) ANO 

Pozitivum: Zastavěné území napojené na plyn (HOS) 

Dostupnost 
Dostupnost technické infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost technické infrastruktury (SOC) 

 

1.11. EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

Zaměstnanost a vzdělání 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel (ČSÚ, SLDB 2011) 1971 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (vypočteno) 44 % 

Podíl nezaměstnaných osob (ČSÚ, 2019) 7,7 % 

Podíl nezaměstnaných osob v mikroregionu (ČSÚ, 2019) 6,8 % 

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 7,7 % 

Podíl obyvatel se základním vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 18,2 % 

Územní podmínky 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Zařízení výroby a skladování (ÚAP, část A, jev č. 1a, 2) – 

Terminály a logistická centra (ÚAP, část A, jev č. 93b) NE 

 

1.12. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Ubytovací kapacity 

Počet hromadných ubytovacích zařízeních (ČSÚ, 2019) 1 

Rekreační a turistický potenciál 

Lázeňská místa (ÚAP, část A, jev č. 56) NE 
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Významné vyhlídkové body (ÚAP, část A, jev č. 11) NE 

Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 106) ANO 

Rekreační přístavy nebo přístaviště (ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI) NE 

Lanové dráhy (ÚAP, část A, jev č. 98) NE 

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, ORP) NE 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 46a) NE 

Vysoký rekreační a turistický potenciál (z předchozích sedmi jevů – celkem v obci 1) NE 

Ostatní podmínky pro rekreaci 

Vymezená plocha pro sjezdovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 106, 118) NE 

Vymezený koridor pro lanovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 98, 118) NE 

Kulturní dědictví 

Statky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví a jejich nárazníkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 10) NE 

Památkové rezervace a památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE 

Nemovité národní kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) NE 

Nemovité kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) ANO 

Významné stavby, soubory staveb nebo místa 

Architektonické cenné stavby nebo soubory a historicky významné stavby nebo soubory (ÚAP, část A, jev č. 13a) NE 

Významné stavební dominanty (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Urbanistické a krajinné hodnoty (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 13a) ANO 

Krajinné památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE 

 

1.13. BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

Vymezené zóny havarijního plánování (ÚAP, část A, jev č. 109) ANO 

Hasičská stanice, hasičská zbrojnice (ÚAP, část A, jev č. 110a) ANO 

Pozitivum: Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice (SOC) 

Stanice Policie ČR (ÚAP, část A, jev č. 110a) ANO 

Pozitivum: Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Policie ČR (SOC) 

Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 107) NE 

Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu (ÚAP, část A, jev č. 112a) ANO 

Ochranná pásma letišť, leteckých staveb a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 102a) ANO 

Vojenské újezdy a jejich zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 108) NE 
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2. VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A POTENCIÁLŮ JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Příznivé životní prostředí (váha 0,4) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky  6 0 0 % 

Negativní výroky  13 5 38 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): -38 

Vážené body: -15,2 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: - 

 

Hospodářský rozvoj (váha 1,4) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky  30 9 30 % 

Negativní výroky  14 0 0 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 30 

Vážené body: 42 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

 

Soudržnost společenství obyvatel území (váha 0,6) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky 23 14 61 % 

Negativní výroky  17 1 6 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 55 

Vážené body: 33 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

 

Vyhodnocení vyváženosti 

Podmínky pro Body 
Hodnocení podle metodického sdělení 

OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ 

příznivé životní prostředí -15,2 -  

hospodářský vývoj  42 + 

soudržnost společenství obyvatel území  33 + 

vyváženost  59,8 Kategorie 2c 

 

Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek: dobrá 
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3. URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH 

3.1. POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ URBANISTICKÝCH, DOPRAVNÍCH, HYGIENICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH ZÁVAD 

Urbanistické závady a ohrožení území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ11 
Severozápadní směr větru 
ovlivňuje kvalitu bydlení v 
blízkosti skládky DEPOS 

Znečištění životního prostředí přilehlou 
skládkou 

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá trvá 

UZ20 

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

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

Havířov, Horní 
Bludovice, 

Horní Suchá, 
Těrlicko 

hraniční území 
obcí 

územní plán trvá 

Horní 
Bludovice - 
trvá, Horní 

Suchá - 
trvá, 

Těrlicko - 
trvá, 

Havířov - 
trvá 

Horní 
Bludovice - 
trvá, Horní 

Suchá - 
trvá, 

Těrlicko - 
trvá, 

Havířov - 
trvá 

UZ23 
Potencionální povodňové riziko 
prochází zájmovým územím 

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

Horní Suchá, 
Havířov 

Horní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Dolní Suchá, 
Havířov - město 

- 
nový 

problém 
trvá 

vyřešeno – 
vypuštěno 

ze 
sledování 

UZ24 
Nevyhovující architektonické 
regulace v regulačním plánu 
Podolkovice 

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

Horní Suchá Horní Suchá regulační plán - 
nový 

problém 
trvá 

UZ25 
Územním plánem vymezené 
územní studie 

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

Horní Suchá Horní Suchá území studie - 
nový 

problém 
trvá 

UZ26 Vymezení rekreační plochy 
Prověření možnosti využití okolí vodní 
plochy Nebesák pro rekreační účely 

Horní Suchá Horní Suchá územní plán - 
nový 

problém 

vyřešeno – 
vymezeno v 

ÚP 
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Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ7 
Vedení čtyřproudové komunikace 
II. třídy centrem obce 

Zvýšená hlučnost a imisní zatížení Horní Suchá Horní Suchá studie trvá trvá trvá 

 

Technické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TZ5 

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

Rozdíl tras produktovodu mezi ÚPn a 
ÚAP 

Horní Suchá, 
Havířov 

Horní Suchá, 
Prostřední Suchá 

územní plán 
nový 

problém 

Horní 
Suchá - 

trvá, 
Havířov - 

trvá 

Horní 
Suchá - 

vyřešeno, 
Havířov - 

trvá 

 

Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ8 
Možný únik nebezpečných látek 
ve vymezené zóně havarijního 
plánování 

Možnost ekologické zátěže 
v zastavěné části obce 

Horní Suchá Horní Suchá - trvá 

trvá - 
vydáno 
nové 

rozhodnutí 
KÚ MSK 

2016 

trvá - 
vydáno 
nové 

rozhodnutí 
KÚ MSK 

2016 

EZ11 Staré ekologické zátěže 

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

celé území obcí - trvá 
v řešení 

MŽP ČR - 
trvá 

v řešení 
MŽP ČR - 

trvá 

EZ19 Protipovodňové opatření 
Na hranici s obcí Albrechtice prověřit 
vybudování protipovodňového 
opatření na vodním toku Sušanka 

Horní Suchá, 
Albrechtice 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 
územní plán - 

nový 
problém 

trvá 
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Jiné závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ2 
Vada v územně plánovací 
dokumentaci 

Hranice vodní plochy Nebesák není v 
ÚPD shodná s realitou 

Horní Suchá Horní Suchá územní plán - 
nový 

problém 
vyřešeno 

OZ3 
Meliorační systémy - velkoplošné 
odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, jako 
nástupnická organizace po ZVHS, 
neposkytla údaje v takovém rozsahu 
jako ZVHS. Proto bylo nutné část dat 
od ZVHS z roku 2008 použít pro 
aktualizaci 2016. 

celé ORP 
Havířov 

k.ú. ORP Havířov 
ÚAP - 

poskytovatel údajů 
- 

nový 
problém 

trvá 
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3.2. POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ VZÁJEMNÝCH STŘETŮ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ A STŘETŮ TĚCHTO 

ZÁMĚRŮ S LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A S HODNOTAMI V ÚZEMÍ 

Střety záměrů s limity využití území  

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL12 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území 

střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá Trvá 

sZL40 
Rozvojové plochy nadmístního 
významu zasahují do území 
ovlivněné důlní činností 

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

Horní Suchá, 
Karviná, Havířov a 

Orlová 

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá, 
Karviná - Doly 

ZÚR 
nový 

problém 

Horní 
Suchá - 

trvá, 
Havířov - 

trvá 

Horní 
Suchá - 

trvá, 
Havířov - 

trvá 

sZL43 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
záplavové území Q100 

střet záměru s limitem v území Horní Suchá Horní Suchá územní plán 
nový 

problém 
trvá Trvá 

sZL44 
Střet záměru koridoru 
komunikace I/11 Havířov-
Třanovice se stávající zástavbou  

Negativní vliv na okolní zástavbu a 
negativní vliv i na krajinu (lesy, 
půda, …) 

Horní Suchá Horní Suchá územní plán trvá trvá Trvá 
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3.3. POŽADAVKY NA ODSTRANĚNÍ NEBO ZMÍRNĚNÍ VLIVŮ NEGATIV V ÚZEMÍ, NA VYUŽITÍ POTENCIÁLŮ ROZVOJE ÚZEMÍ A NA SNÍŽENÍ 

NEVYVÁŽENÉHO VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST 

SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území (z roku 2016, aktualizované pro rok 2020) 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

RHP1 
Rekultivace a revitalizace 
území poznamenaného těžbou 
a jeho následné využití 

Ukončena těžba uhlí 
Havířov, Horní 

Suchá, 
Albrechtice 

Prostřední Suchá, 
Dolní Suchá, 
Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína 

ZÚR trvá 

Albrechtice - 
trvá, Horní 

Suchá - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 

předběžně 
realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 

Suchá - 
průběžně 

realizováno, 
Havířov - 

předběžně 
realizováno 

RHP2 

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

Vlivem důlní činnosti častá 
přítomnost sesuvných jevů. 

Havířov, Horní 
Suchá, 

Albrechtice 

Bludovice, 
Havířov-město, 
Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice 
u Českého Těšína 

studie trvá trvá trvá 

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

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Havířov-

město, Dolní 
Suchá, Prostřední 
Suchá, Šumbark, 

Horní Suchá, 
Albrechtice u 

Českého Těšína, 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

HŽP1 
Překračovány imisní limity 
stanovené pro ochranu zdraví 
lidí 

Koncentrace polétavého prachu 
a polycyklické aromatické 
uhlovodíky a přízemního ozónu 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá trvá 

OPK1 
Nerespektování principů trvalé 
udržitelnosti rozvoje 

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

Havířov, Horní 
Suchá 

k.ú. obcí územní plán trvá 
trvá s 

klesající 
tendencí 

trvá s 
klesající 
tendencí 

OPK3 
Pokračující zábory volné 
krajiny a znehodnocení přírody 
rozšiřováním zástavby 

Suburbanizační devastace 
krajiny 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

OPK4 

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

Důsledek industriální krajiny 
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, 
Havířov-město, 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice 
u Českého Těšína, 

Horní Těrlicko, 
Hradiště pod Babí 

horou 

ZÚR trvá 
celkově 
klesající 
tendence 

celkově 
klesající 
tendence 

ZPFaPUPFL1 
Minimalizovat zásahy do 
lesních porostů v rámci ÚPD a 
zábory zemědělské půdy 

Suburbanizační devastace 
krajiny 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaPUPFL2 

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

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaPUPFL3 
Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

TI3 

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

Využití rekultivovaných ploch 
pro výstavbu zařízení a staveb 
vyrábějící ekologickou energii 

Havířov, Horní 
Suchá 

k.ú. obcí  územní plán trvá trvá trvá 

DI1 Rozvoj letiště Ostrava-Mošnov 

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

Havířov, Horní 
Suchá 

 Havířov-město, 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Horní Suchá 

ZÚR, ÚAP Kraje nový trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DI2 

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

Silná vazba na ORP Karviná a 
Orlová 

Havířov, Horní 
Suchá 

Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 

Horní Suchá 
ÚAP Kraje nový trvá trvá 

B1 

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

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

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 
studie, 

projektová 
příprava 

trvá trvá trvá 

B3 
Řešit problematiku bytového 
fondu v oblastech se sociálně 
nepřizpůsobivými občany 

V území dochází k negativní 
sociální fragmentaci 
obyvatelstva 

Havířov, Horní 
Suchá 

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá 

komunitní plán, 
strategický plán, 

komunální 
politika 

trvá trvá trvá 

B4 
Neřízený vznik sociálních 
ubytoven 

Migrace obyvatelstva z jiných 
regionů - vznik sociálně 
vyloučených objektů 

Havířov, Horní 
Suchá 

Bludovice, 
Havířov-město, 
Dolní Suchá, 

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá 

komunitní plán, 
strategický plán, 

komunální 
politika 

nový 
setrvalá 

tendence 
setrvalá 

tendence 

B5 
Zvýšený počet neobsazených 
bytů v centru zástavby 

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

Havířov, Horní 
Suchá 

Bludovice, 
Havířov-město, 

Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

nový 

Horní Suchá 
- setrvalá 
tendence, 
Havířov - 

trvá 

Horní Suchá 
- setrvalá 
tendence, 
Havířov - 

trvá 

R1 Nedostatečná atraktivita území 

Zvýšení rekreačního potenciálu 
lokality vytvářením turisticky 
atraktivních stezek, tras a 
cyklotras 

Havířov, Horní 
Suchá 

k.ú. obcí strategický plán trvá 

Horní Suchá 
- trvá, 

Havířov - 
klesající 
tendence 

Horní Suchá 
- trvá, 

Havířov - 
klesající 
tendence 

HP2 

Vysoká míra nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra 
nezaměstnanosti, pokles počtu 
obsazených pracovních míst, 
nízká míra podnikatelské 
aktivity 

Silná vazba na Ostravský 
region, důsledek ekonomických 
problémů regionu. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

trvá trvá trvá 
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Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Příznivé životní prostředí 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy 

Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 

Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých  

ekologických zátěží a kontaminovaných ploch 

Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfieldů 

 

Hospodářský rozvoj 

 - 

 

Soudržnost společenství obyvatel 
  Zhoršená kvalita obytného prostředí existencí skládky nebo spalovny 

 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území 

Příznivé životní prostředí 

 - 

 

Hospodářský rozvoj 

 Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti 

Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit 

Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze 

Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce 

Využití ploch brownfieldů pro rozvoj ekonomických aktivit 

Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice 

Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě 

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV 

Zastavěné území napojené na plyn 

 

Soudržnost společenství obyvatel 

 Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. Třídy 

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel 

Využití vymezených ploch rekreace k rozvoji společenství obyvatel 

Využití vymezených ploch pro občanské vybavení k rozvoji společenství obyvatel 

Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 

Vysoká intenzita bytové výstavby 

Existence základní školy 

Existence domu s pečovatelskou službou nebo penzionu pro seniory 
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Existence železniční stanice nebo zastávky  
Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Policie ČR 

Dobrá dostupnost občanské vybavenosti 

Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury 

Dobrá dostupnost technické infrastruktury 

 

 

Požadavky na snížení nevyváženého vztahu podmínek 

Pro příznivé životní prostředí 

Mírnit dopady výstavby silnice I. třídy na kvalitu životního prostředí  

Mírnit dopady těžby nerostů na obytné prostředí 

Mírnit celkové překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 

Odstranit nebo minimalizovat negativní projevy starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch 

Odstranit nebo znovu využít plochy brownfield 

 

Hospodářský rozvoj 

- 

 

Soudržnost společenství obyvatel 

Minimalizovat dopad skládky nebo spalovny na obytné prostředí 
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TĚRLICKO 

1. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ POZITIV A NEGATIV V ÚZEMÍ  

1.1. ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

Silniční doprava 

Vymezený koridor pro dálnici (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE 

Vymezený koridor pro silnici I. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) ANO 

Pozitivum: Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy (SOC) 

Negativum: Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy (ZIV) 

Vymezený koridor pro silnici II. třídy (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 93a, 118) NE 

Železniční doprava 

Vymezený koridor pro železniční trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE 

Vymezený koridor pro vysokorychlostní trať (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 94a, 118) NE 

Letecká doprava 

Vymezená plocha pro letiště (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 102a, 118) NE 

Vodní doprava 

Vymezená plocha pro nákladní přístav s překladištěm (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 104, 118) NE 

Vymezený koridor pro vodní cestu (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 104, 118) NE 

Koridor vodní cesty vymezený uvnitř nebo v blízkosti zastavěného území (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1, 104, 118) NE 

Technická infrastruktura 

Vymezená plocha pro předávací stanici na plynovodu VTL (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 74, 118) NE 

Vymezený koridor pro VVTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) NE 

Vymezený koridor pro VTL plynovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 75, 118) ANO 

Vymezená plocha pro rozvodnu na vedení 110 kV (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 72, 118) NE 

Vymezený koridor pro vedení VVN (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 73, 118) NE 

Vymezený koridor pro dálkovod (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 1b, 77a, 118) NE 

Jaderná zařízení (PÚR, ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Vymezená plocha pro výstavbu jaderného zařízení (ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Plocha pro hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů a vyhořelé jaderné palivo (ÚAP, část A, jev č. 83) NE 

Oblasti a osy 

Rozvojová oblast (ZÚR) ANO  

Pozitivum: Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti (HOS) 

Rozvojová osa (ZÚR) NE 

Specifická oblast (ZÚR) NE 
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1.2. PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Zastavitelné plochy (ÚAP, část A, jev č. 1b) 161,73 ha 

Plochy přestavby (ÚAP, část A, jev č. 1b) 0,33 ha 

Plochy změn v krajině (ÚAP, část A, jev č. 1b) 0 ha  

Plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1a) –  

Zastavitelné plochy bydlení a plochy smíšené obytné (ÚAP, část A, jev č. 1b) – 

Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 43,93 ha 

Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení (porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA) – 

Plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1a) –  

Zastavitelné plochy výroby a skladování a plochy smíšené výrobní (ÚAP, část A, jev č. 1b) – 

Plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1a) – 

Zastavitelné plochy rekreace (ÚAP, část A, jev č. 1b) – 

Plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1a) – 

Zastavitelné plochy občanského vybavení (ÚAP, část A, jev č. 1b) – 

 

1.3. STRUKTURA OSÍDLENÍ 

Velikostní kategorie sídla (Územně identifikační registr ČR, 2019) obec 

Počet částí obce (Územně identifikační registr ČR, 2019) 3  

Počet katastrálních území (Územně identifikační registr ČR, 2019) 3  

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 2 465 ha 

Výměra zastavěného území (ÚAP, část A, jev č. 1) 388,06 ha 

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 600 

 

1.4. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

Bilance obyvatel 

Počet obyvatel 1991 (ČSÚ, SLDB 1991) 3 874 

Počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001) 4 126 

Počet obyvatel 2011 (ČSÚ, SLDB 2011) 4 278 

Počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 297 

Počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 295 

Počet obyvatel 2014 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 334 

Počet obyvatel 2015 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 372 

Počet obyvatel 2016 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 420 

Počet obyvatel 2017 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 472 

Počet obyvatel 2018 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 517 

Počet obyvatel 2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 4 600 
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Krátkodobá změna počtu obyvatel 2017-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 2,9 % 

Dlouhodobá změna počtu obyvatel 2011-2019 (ČSÚ, průběžná evidence) 7,5 % 

Pozitivum: Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (SOC) 

Předpokládaný počet obyvatel 2035 (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 4 950 

Věková struktura 

Podíl dětí ve věku 14 let a nižším (ČSÚ, průběžná evidence) 14,7 % 

Podíl seniorů ve věku 65 let a vyšším (ČSÚ, průběžná evidence) 20,4 % 

Index stáří (poměr počtu seniorů a dětí, 2019) 138,8 % 

Negativum: Nepříznivá věková struktura obyvatelstva (SOC) 

Bilance bydlení 

Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 2011) 1 622 

Počet trvale obydlených bytů (vypočteno, 2019) 1 853 

Průměrná zalidněnost bytů (vypočteno) 2,8 obyvatel/byt 

Počet bytů ve vlastních domech (ČSÚ, SLDB 2011) 1 035 

Podíl bytů ve vlastních domech (vypočteno) 59,7 % 

Pozitivum: Vysoký podíl bytů ve vlastních domech (SOC) 

Podíl neobydlených bytů (vypočteno) 6,4 % 

Nové byty dokončené v letech 2011-2019 (ČSÚ, 2019) 231 

Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně (vypočteno, 2019) 5,6 

Pozitivum: Vysoká intenzita bytové výstavby (SOC) 

 

1.5. PŘÍRODA A KRAJINA 

Ochrana přírody 

Národní parky (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE 

Chráněné krajinné oblasti (ÚAP, část A, jev č. 25a) NE 

NATURA 2000 - evropsky významné lokality (ÚAP, část A, jev č. 34) NE 

NATURA 2000 - ptačí oblasti (ÚAP, část A, jev č. 35) NE 

Přírodní rezervace (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE 

Přírodní památky (ÚAP, část A, jev č. 27a) NE 

Přechodně chráněné plochy (ÚAP, část A, jev č. 24) NE 

Památné stromy (ÚAP, část A, jev č. 32) NE 

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (ÚAP, část A, jev č. 36) NE 

Územní systém ekologické stability 

Nadregionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Nadregionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) NE 

Regionální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Regionální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Lokální biocentra (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 
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Lokální biokoridory (ÚAP, část A, jev č. 21) ANO 

Ochrana krajiny 

Přírodní parky (ÚAP, část A, jev č. 30) NE 

Významné krajinné prvky registrované (ÚAP, část A, jev č. 23a) ANO  

Krajiny a krajinné okrsky 

Krajiny (ZÚR, ÚAP, část A, jev č. 17b) F-06, Oblasti specifických krajin beskydského podhůří 

Krajinné okrsky (ÚSK, ÚAP, část A, jev č. 17b) – 

Ekologická stabilita 

Koeficient ekologické stability (ČSÚ, ÚAP, 2019) 1,06 
 

1.6. VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Ochrana vodních zdrojů 

Vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 44) NE 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (ÚAP, část A, jev č. 45) NE 

Zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod (ÚAP, část A, jev č. 46) NE 

Protipovodňová ochrana 

Záplavová území Q100 na území obce (ÚAP, část A, jev č. 50a) ANO 

Podíl zastavěného území v záplavovém území Q100 (vypočteno) 0,62 % 

Aktivní zóny záplavového území Q100 (ÚAP, část A, jev č. 50a) ANO 

Podíl zastavěného území v aktivní zóně záplavového území Q100 (vypočteno) 0,43 % 

Území ohrožená zvláštními povodněmi (ÚAP, část A, jev č. 53) ANO 

Podíl zastavěného území v území ohroženém zvláštními povodněmi (vypočteno) 0,06 % 

Území chráněná pro akumulaci povrchových vod (ÚAP, část A, jev č. 48a) NE 

Zastavěné území v územní rezervě pro LAPV (ÚAP, část A, jev č. 1, 48a) NE 

Území určená k řízeným rozlivům povodní (ÚAP, část A, jev č. 54a) NE 

Záměr výstavby suché vodní nádrže (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) NE 

Záměr výstavby protipovodňové hráze (ÚAP, část A, jev č. 1, 54a) ANO 

Pozitivum: Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze (HOS) 

Nerostné suroviny 

Ložiska nerostných surovin (ÚAP, část A, jev č. 60) ANO 

Dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57) ANO 

Negativum: Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů (ZIV) 

Pozitivum: Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce (HOS) 

Vymezené plochy pro dobývací prostory (ÚAP, část A, jev č. 57, 118) NE 

Chráněná ložisková území (ÚAP, část A, jev č. 58) ANO 

Geologická a technická rizika 

Stará důlní díla (ÚAP, část A, jev č. 63) NE 

Poddolovaná území (ÚAP, část A, jev č. 61) ANO 

Sesuvná území a území jiných geologických rizik (ÚAP, část A, jev č. 62) ANO 
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1.7. KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Kvalita ovzduší a ekologické zátěže 

Oblasti s překročenými imisními limity (ČHMÚ, tabelární přehled, 2011, ÚAP, část A, jev č. 65) ANO 

Negativum: Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví (ZIV) 

Stacionární zdroje znečištění ovzduší (ÚAP, část A, jev č. 119) NE 

Staré zátěže území a kontaminované plochy (ÚAP, část A, jev č. 64) ANO 

Negativum: Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch (ZIV) 

Skládky a jejich ochranná pásma, spalovny a zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné odpady a jejich ochranná pásma (ÚAP, část A, jev č. 85, 86) NE 

Brownfieldy (ÚAP, část A, jev č. 4a) NE 

Liniové zdroje znečištění a hlukové zóny 

Hlukové zóny obcí (ÚAP, část A, jev č. 65a) – 

Dálnice jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území nebo v jeho blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) NE 

Silnice I. třídy jako zdroj hluku a znečištění ovzduší v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 1, 93a) NE 

Železniční trať jako zdroj hluku v zastavěném území (ÚAP, část A, jev č. 94a) NE 

 

1.8. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Bilance ploch podle ČSÚ 

Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2019) 2 465 ha 

Zemědělská půda celkem (ČSÚ, ÚAP, 2019) 1 381 ha což je 56 % z celkové výměry obce 

Orná půda (ČSÚ, ÚAP, 2019) 905 ha což je 65,5 % z celkové výměry zem. půdy 

Chmelnice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Vinice (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Zahrady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 144 ha což je 10,4 % z celkové výměry zem. půdy 

Ovocné sady (ČSÚ, ÚAP, 2019) 0 ha což je 0 % z celkové výměry zem. půdy 

Trvalé travní porosty (ČSÚ, ÚAP, 2019) 331 ha což je 24 % z celkové výměry zem. půdy 

Lesní pozemek (ČSÚ, ÚAP, 2019) 471 ha což je 19,1 % z celkové výměry obce 

Vodní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 319 ha což je 12,9 % z celkové výměry obce 

Zastavěné plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 70 ha což je 2,8 % z celkové výměry obce 

Ostatní plochy (ČSÚ, ÚAP, 2019) 224 ha což je 9 % z celkové výměry obce 

Bilance podle ochrany půdního fondu 

Podíl I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 0,21 %  

Podíl II. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 29,21 % 

Podíl III. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 30,04 % 

Podíl IV. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 22,48 % 

Podíl V. třídy ochrany z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 41) 18,06 % 

Podíl pozemků určených k plnění funkce lesa na celkové výměře obce (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 37a) 19,25 % 

Podíl ploch vodní a větrné eroze z celkové výměry zemědělské půdy (výpočet dle ÚAP, část A, jev č. 42a) – 
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1.9. OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Občanská vybavenost 

Mateřská škola (šetření IRI, ORP) ANO 

Základní škola (šetření IRI, ORP) ANO  

Pozitivum: Existence základní školy (SOC) 

Střední, vyšší nebo vysoká škola (šetření IRI, ORP) ANO 

Pozitivum: Existence střední, vyšší nebo vysoké školy (SOC) 

Zdravotnické zařízení (šetření IRI, ORP) NE  

Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory (šetření IRI, ORP) NE 

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, ORP) NE 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 46a) NE 

Dostupnost 
Dostupnost občanské vybavenosti (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost občanské vybavenosti (SOC) 

Veřejná prostranství 

Veřejná prostranství (ÚAP, část A, jev č. 3a) – 

 

1.10. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH DOSTUPNOSTI 

Silniční doprava 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Pozitivum: Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice (HOS) 

Silnice I. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Pozitivum: Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. třídy (HOS) 

Silnice II. třídy (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Železniční doprava 

Železniční trať (ÚAP, část A, jev č. 94a) NE 

Železniční stanice nebo zastávka v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 105a) NE 

Letecká doprava 

Letiště a letecké stavby (ÚAP, část A, jev č. 102a) NE 

Vodní doprava 

Sledované vodní cesty (ÚAP, část A, jev č. 104) ANO 

Nákladní přístav v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 104) NE 

Dostupnost 
Dostupnost dopravní infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury (SOC) 

Technická infrastruktura 
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Veřejný vodovod (ÚAP, část A, jev č. 68) ANO 

Veřejná kanalizace (ÚAP, část A, jev č. 70) NE 

Vlastní nebo sdílená čistírna odpadních vod (ÚAP, část A, jev č. 69) ANO 

Pozitivum: Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (HOS) 

Plynofikace (ÚAP, část A, jev č. 75) ANO 

Pozitivum: Zastavěné území napojené na plyn (HOS) 

Dostupnost 
Dostupnost technické infrastruktury (šetření IRI, ORP) dobrá 

Pozitivum: Dobrá dostupnost technické infrastruktury (SOC) 

 

1.11. EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

Zaměstnanost a vzdělání 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel (ČSÚ, SLDB 2011) 2 036 

Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (vypočteno) 48 % 

Podíl nezaměstnaných osob (ČSÚ, 2019) 3,6 % 

Pozitivum: Nízký podíl nezaměstnaných osob v obci (HOS) 

Podíl nezaměstnaných osob v mikroregionu (ČSÚ, 2019) 6,8 % 

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 12,3 % 

Pozitivum: Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského rozvoje (HOS) 

Podíl obyvatel se základním vzděláním (ČSÚ, SLDB 2011) 16,9 % 

Územní podmínky 

Sjezd z dálnice v obci nebo v její blízkosti (ÚAP, část A, jev č. 93a) ANO 

Zařízení výroby a skladování (ÚAP, část A, jev č. 1a, 2) – 

Terminály a logistická centra (ÚAP, část A, jev č. 93b) NE 

 

1.12. REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Ubytovací kapacity 

Počet hromadných ubytovacích zařízeních (ČSÚ, 2019) 6 

Rekreační a turistický potenciál 

Lázeňská místa (ÚAP, část A, jev č. 56) NE 

Významné vyhlídkové body (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Cyklostezky, cyklotrasy, hipostezky, turistické stezky, běžkařské trasy, sjezdovky (ÚAP, část A, jev č. 106) ANO 

Rekreační přístavy nebo přístaviště (ÚAP, část A, jev č. 104, šetření IRI) ANO 

Lanové dráhy (ÚAP, část A, jev č. 98) NE 

Bazén nebo aquacentrum (šetření IRI, ORP) NE 

Venkovní koupaliště (včetně přírodního koupání) (šetření IRI, ORP, ÚAP, část A, jev č. 46a) NE 

Vysoký rekreační a turistický potenciál (z předchozích sedmi jevů – celkem v obci 3) NE 
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Ostatní podmínky pro rekreaci 

Vymezená plocha pro sjezdovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 106, 118) NE 

Vymezený koridor pro lanovku (ÚAP, část A, jev č. 1b, 98, 118) NE 

Kulturní dědictví 

Statky zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví a jejich nárazníkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 10) NE 

Památkové rezervace a památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE 

Nemovité národní kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) NE 

Nemovité kulturní památky (ÚAP, část A, jev č. 8a) ANO 

Významné stavby, soubory staveb nebo místa 

Architektonické cenné stavby nebo soubory a historicky významné stavby nebo soubory (ÚAP, část A, jev č. 13a) NE 

Významné stavební dominanty (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Urbanistické a krajinné hodnoty (ÚAP, část A, jev č. 11) ANO 

Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 13a) ANO 

Krajinné památkové zóny (ÚAP, část A, jev č. 5a) NE 

 

1.13. BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

Vymezené zóny havarijního plánování (ÚAP, část A, jev č. 109) ANO 

Hasičská stanice, hasičská zbrojnice (ÚAP, část A, jev č. 110a) ANO 

Pozitivum: Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice (SOC) 

Stanice Policie ČR (ÚAP, část A, jev č. 110a) ANO 

Pozitivum: Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Policie ČR (SOC) 

Objekty důležité pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 107) NE 

Stavby důležité pro bezpečnost státu a vymezená území pro zajištění bezpečnosti státu (ÚAP, část A, jev č. 112a) ANO 

Ochranná pásma letišť, leteckých staveb a zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 102a) ANO 

Vojenské újezdy a jejich zájmová území (ÚAP, část A, jev č. 108) NE 
 

  



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV 
E – KARTY OBCÍ 

 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2020 

2. VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A POTENCIÁLŮ JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

Příznivé životní prostředí (váha 0,4) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky  6 0 0 % 

Negativní výroky  13 4 31 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): -31 

Vážené body: -12,4 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: - 

 

Hospodářský rozvoj (váha 1,4) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky  30 7 23 % 

Negativní výroky  14 0 0 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 23 

Vážené body: 32,2 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

 

Soudržnost společenství obyvatel území (váha 0,6) 

Zisk výroků 

Výroky Celkový počet Počet získaných Míra získaných 

Pozitivní výroky 23 11 48 % 

Negativní výroky  17 1 6 % 

Rozdíl mezi mírou získaných pozitivních a negativních výroků (body): 42 

Vážené body: 25,2 

Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ: + 

 

Vyhodnocení vyváženosti 

Podmínky pro Body 
Hodnocení podle metodického sdělení 

OÚP MMR k aktualizaci ÚAP – RURÚ 

příznivé životní prostředí -12,4 -  

hospodářský vývoj  32,2 + 

soudržnost společenství obyvatel území  25,2 + 

vyváženost  45 Kategorie 2c 

 

Celkové hodnocení vyváženosti územních podmínek: nadprůměrná 
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3. URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH 

3.1. POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ URBANISTICKÝCH, DOPRAVNÍCH, HYGIENICKÝCH A ENVIRONMENTÁLNÍCH ZÁVAD 

Urbanistické závady a ohrožení území 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

UZ14 
Dlouhodobě nevyužívané 
rekreační středisko 

Najít nové využití pro 
zdevastovaný areál 

Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

UZ17 
Lokalita využívaná rybáři - chybí 
OV, sociální zázemí 

Řešit OV, mobiliář pro rekreační 
účely 

Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

UZ19 
Zachovat historický průchod do 
krajinné přírodní dominanty 
Velkého lesa 

Zachování historických vazeb Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
územní plán trvá trvá trvá 

UZ20 

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

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

Havířov, Horní 
Bludovice, Horní 
Suchá, Těrlicko 

hraniční území obcí územní plán trvá 

Horní 
Bludovice - 
trvá, Horní 

Suchá - trvá, 
Těrlicko - 

trvá, Havířov 
- trvá 

Horní 
Bludovice - 
trvá, Horní 

Suchá - trvá, 
Těrlicko - 

trvá, Havířov 
- trvá 

 

Dopravní závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

DZ8 
Nedostatečné dopravní napojení 
komunikací (rozhled, svah) 

Dopravní závada Těrlicko Horní Těrlicko studie  v řešení 
trvá - v 
řešení 

trvá - v 
řešení 

DZ24 Chybějící cyklostezka 
Řešit dopravní napojení 
cyklostezky na vybudovanou 
cyklostezku v Těrlicku 

Havířov, Těrlicko 
Bludovice, Dolní 
Těrlicko, Horní 

Těrlicko 

studie, 
podrobnější 
projektová 

dokumentace 

- 
nový 

problém 
vyřešeno – 
vybudováno  
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Technické závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

TZ3 
Chybějící odkanalizování 
celého pravého břehu Těrlické 
přehrady 

Napojení na kanalizaci Těrlicko 
Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko 

územní plán, 
studie 

problém v 
řešení - již 
2/3 území 

realizovány 

 problém v 
řešení - již 
2/3 území 

realizovány 

 problém v 
řešení - již 
2/3 území 

realizovány 

TZ4 
Nedostatečné odkanalizování 
části obce Hradiště 

Napojení na kanalizaci 
Těrlicko, Český 

Těšín 
Hradiště pod Babí 

horou 
ZÚR nový problém trvá trvá 

 

Environmentální závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

EZ9 
Zajištění průchodu územím - 
I/11 

Zpracovaná studie ŘSD, nutno 
zapracovat do ÚPD 

Těrlicko 
Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko 

studie trvá trvá trvá 

EZ11 Staré ekologické zátěže 

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 
Suchá, Těrlicko 

celé území obcí - trvá 
v řešení 

MŽP ČR - 
trvá 

v řešení 
MŽP ČR - 

trvá 

 

Jiné závady 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OZ1 
Vada v grafické části územně 
plánovací dokumentaci 

Topologicky nepřesná data, 
rozpor mezi změnou územního 
plánu a právním stavem, rozpor 
mezi vektorovými a rastrovými 
daty 

Těrlicko 
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán - 
nový 

problém 
trvá 

OZ3 
Meliorační systémy - 
velkoplošné odvádění vody 

Státní pozemkový úřad, jako 
nástupnická organizace po ZVHS, 
neposkytla údaje v takovém 
rozsahu jako ZVHS. Proto bylo 
nutné část dat od ZVHS z roku 
2008 použít pro aktualizaci 2016. 

celé ORP Havířov k.ú. ORP Havířov 
ÚAP - 

poskytovatel 
údajů 

- 
nový 

problém 
trvá 



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV 
E – KARTY OBCÍ 

 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2020 

3.2. POŽADAVKY NA ZMÍRNĚNÍ NEBO OMEZENÍ VZÁJEMNÝCH STŘETŮ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ A STŘETŮ TĚCHTO 

ZÁMĚRŮ S LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A S HODNOTAMI V ÚZEMÍ 

Střety záměrů s limity využití území  

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL3 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
lokální biokoridor 

střet záměru s limitem v území Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
územní plán trvá trvá trvá 

sZL4 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
lokální biokoridor 

střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL6 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
regionální biokoridor 

střet záměru s limitem v území Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
územní plán trvá trvá trvá 

sZL11 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
zastavěné území 

střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL18 
Záměr silnice I. třídy prochází 
lesem 

střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL19 
Záměr silnice I. třídy prochází 
lesem 

střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL20 
Záměr silnice I. třídy prochází 
lesem 

střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL21 
Záměr silnice I. třídy prochází 
lesem 

střet záměru s limitem v území Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL34 
Zastavitelné plochy na 
odvodněných pozemcích 

Zachování technických opatření 
na zemědělských půdách 

Těrlicko Horní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL35 
Zastavitelné plochy ve střetu s 
OP a BP plynových zásobníků v 
Třanovicích 

Ochranné pásmo plynárenského 
zařízení 

Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
územní plán trvá trvá trvá 

sZL36 
Zastavitelné plochy pro RD ve 
střetu s potencionálním 
ochranným pásmem hřbitova 

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

Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou 
územní plán trvá trvá 

novela 
zákona – 
vypuštěno  

sZL37 
Zastavěné území v sesuvném 
území 

Negativní ovlivnění vodního 
režimu vlivem výskytu sklonitých 
orných půd 

Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

sZL42 
Záměr silnice I. třídy křižuje 
záplavové území Q100 

střet záměru s limitem v území Těrlicko 
Hradiště pod Babí 

horou, Horní 
Těrlicko 

územní plán 
nový 

problém 
trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 Dotčené obce Dotčené k.ú. 

sZL45 

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

Negativní vliv na okolní zástavbu  Těrlicko 

Dolní Těrlicko, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou 

územní plán trvá trvá trvá 
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3.3. POŽADAVKY NA ODSTRANĚNÍ NEBO ZMÍRNĚNÍ VLIVŮ NEGATIV V ÚZEMÍ, NA VYUŽITÍ POTENCIÁLŮ ROZVOJE ÚZEMÍ A NA SNÍŽENÍ 

NEVYVÁŽENÉHO VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST 

SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území (z roku 2016, aktualizované pro rok 2020) 

Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

VD1 
Znečišťování povrchových i 
podzemních vod u vodního toku 
Stonávka. 

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

okrajové části obcí 
Albrechtice, 

Těrlicko 

Albrechtice u 
Českého Těšína, 

Dolní Těrlicko, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 

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

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Dolní 
Datyně, Havířov-

město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína, 
Horní Bludovice, 

Prostřední 
Bludovice, Horní 
Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 

HŽP1 
Překračovány imisní limity 
stanovené pro ochranu zdraví 
lidí 

Koncentrace polétavého prachu a 
polycyklické aromatické 
uhlovodíky a přízemního ozónu 

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

k.ú. ORP Havířov ÚAP Kraje trvá trvá trvá 

OPK2 
Zhoršení přírodního prostředí 
v chráněných územích 

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

Havířov, Těrlicko k.ú. obcí územní plán trvá trvá trvá 

OPK3 
Pokračující zábory volné krajiny 
a znehodnocení přírody 
rozšiřováním zástavby 

Suburbanizační devastace krajiny celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

OPK4 

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

Důsledek industriální krajiny 
Albrechtice, 

Havířov, Horní 
Suchá a Těrlicko 

Bludovice, Havířov-
město, Dolní Suchá, 
Prostřední Suchá, 
Šumbark, Horní 

Suchá, Albrechtice u 
Českého Těšína, 
Horní Těrlicko, 

Hradiště pod Babí 
horou 

ZÚR trvá 
celkově 
klesající 
tendence 

celkově 
klesající 
tendence 

OPK5 
Rostoucí tlak na výstavbu v 
přírodně cenných územích 

Suburbanizační devastace krajiny 
Horní Bludovice, 
Havířov, Těrlicko 

Dolní Datyně, Horní 
Bludovice, Havířov-

město, Dolní 
Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaP
UPFL1 

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

Suburbanizační devastace krajiny celé ORP Havířov celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaP
UPFL3 

Minimalizovat zábor pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

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

Albrechtice, 
Havířov, Horní 

Bludovice, Horní 
Suchá a Těrlicko 

celé ORP Havířov územní plán trvá trvá trvá 

ZPFaP
UPFL4 

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

Albrechtice, Horní 
Bludovice a 

Těrlicko 
k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

TI1 
Nedostatečné napojení obyvatel 
na kanalizaci 

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

Okrajové části 
obcí Horní 
Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

Okrajové části obcí 
Horní Bludovice, 

Albrechtice, 
Těrlicko, Havířov 

územní plán, 
studie 

průběžně 
realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 
Bludovice - 

trvá, Těrlicko 
- průběžně 

realizováno, 
Havířov - 
průběžně 

realizováno 

Albrechtice - 
trvá, Horní 
Bludovice - 

trvá, Těrlicko 
- průběžně 

realizováno, 
Havířov - 
průběžně 

realizováno 

B1 

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

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

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 
studie, 

projektová 
příprava 

trvá trvá trvá 
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Kód Charakteristika Odůvodnění 

Lokalizace Druh 
dokumentace, 

kde má být 
problém řešen 

Časový 
horizont 

2014 

Časový 
horizont 

2016 

Časový 
horizont 

2020 
Dotčené obce Dotčené k.ú. 

B2 
Vysoký tlak na vymezování 
nových zastavitelných ploch pro 
RD 

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

Těrlicko a Horní 
Bludovice 

k.ú. obcí 
ÚAP Kraje, 
Studie kraje 

trvá 
stoupající 
tendence 

stoupající 
tendence 

R2 
Nedostatečné využití 
rekreačního potenciálu 

Vymezení vhodných ploch pro 
nové ubytovací kapacity a 
zkvalitňování stávajících 
rekreačních zařízení. 

Těrlicko  
Dolní Těrlicko, Horní 

Těrlicko, Hradiště 
pod Babí horou 

územní plán trvá 
trvá s 

klesající 
tendencí 

trvá s 
klesající 
tendencí 

R3 
Intenzivní individuální rekreace 
s negativními dopady na životní 
prostředí a krajinný ráz  

Důsledek 70.let 20.století, kdy 
byly realizovány stavby pro 
individuální rekreaci s 
nedostatečnou technickou 
infrastrukturou. 

Těrlicko Dolní Těrlicko územní plán trvá trvá trvá 

HP1 
Usilovat o vymezení nových 
ploch pro rozvoj podnikání nebo 
plochy zemědělské 

Podpora zvýšení zaměstnanosti. 
Albrechtice, Horní 
Bludovice, Těrlicko 

k.ú.obcí územní plán trvá trvá trvá 

HP2 

Vysoká míra nezaměstnanosti, 
dlouhodobá míra 
nezaměstnanosti, pokles počtu 
obsazených pracovních míst, 
nízká míra podnikatelské aktivity 

Silná vazba na Ostravský region, 
důsledek ekonomických problémů 
regionu. 

celé ORP Havířov celé ORP Havířov 

nelze řešit 
nástroji 

územního 
plánování 

trvá trvá trvá 
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Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území 

Příznivé životní prostředí 

Zhoršení kvality životního prostředí vymezením koridoru pro silnici I. třídy 

Zhoršené obytné prostředí vzhledem k těžbě nerostů 

Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 

Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých 

              ekologických zátěží a kontaminovaných ploch  

 

Hospodářský rozvoj 

 - 

 

Soudržnost společenství obyvatel 
  Nepříznivá věková struktura obyvatelstva 

 

Požadavky na využití potenciálů rozvoje území 

Příznivé životní prostředí 

 - 

 

Hospodářský rozvoj 

 Zvýšení územního i hospodářského rozvoje vzhledem k existenci rozvojové oblasti 

Zlepšení ochrany zastavěného území před povodněmi po výstavbě protipovodňové hráze 

Pozitivní vliv příjmů z těžby nerostů na ekonomiku obce 

Výborné dopravní napojení vzhledem k blízkosti sjezdu z dálnice 

Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci silnice I. Třídy 

Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV 

Vysoký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním jako předpoklad hospodářského rozvoje 

 

Soudržnost společenství obyvatel 

Zlepšení kvality obytného prostředí vzhledem ke změně trasování silnice I. třídy 

Příznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel 

Vysoký podíl bytů ve vlastních domech 

Vysoká intenzita bytové výstavby 

Existence základní školy 

Existence střední, vyšší nebo vysoké školy 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí hasičské stanice, hasičské zbrojnice 

Vyšší míra bezpečnosti a ochrany obyvatel daná existencí stanice Policie ČR 

Dobrá dostupnost občanské vybavenosti 

Dobrá dostupnost dopravní infrastruktury 

Dobrá dostupnost technické infrastruktury 



5. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HAVÍŘOV 
E – KARTY OBCÍ 

 

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, S.R.O., 2020 

 

Požadavky na snížení nevyváženého vztahu podmínek 

Pro příznivé životní prostředí 

Mírnit dopady výstavby silnice I. třídy na kvalitu životního prostředí  

Mírnit dopady těžby nerostů na obytné prostředí 

Mírnit celkové překročení imisních limitů pro ochranu zdraví 

Odstranit nebo minimalizovat negativní projevy starých ekologických zátěží a kontaminovaných ploch 

 

Hospodářský rozvoj 

- 

 

Soudržnost společenství obyvatel 

Vytvořit podmínky pro příznivější věkovou strukturu obyvatelstva 
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