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Dětmarovice 
Negativní podmínky životního prostředí (ovzduší, dopady dopravy na střed obce) představují 
v současnosti omezení rovnovážného rozvoje obce.                            

špatný stav

Karviná
Velmi negativní podmínky životního prostředí na značném území města Karviné (ovzduší, 
vlivy poddolování, dopady dopravy) jsou výrazným omezením rovnovážného rozvoje města. 

špatný stav

Petrovice u Karviné
Negativní podmínky životního prostředí (ovzduší, částečně i dopady dopravy) jsou omezením 
rovnovážného rozvoje značné části obce. 

špatný stav

Stonava 
Velmi negativní podmínky životního prostředí na území obce (ovzduší, vlivy poddolování), 
jsou i přes značné pozitivní změny výrazným omezením dalšího rovnovážného rozvoje obce.

špatný stav

Územní podmínky
pro příznivé životní prostředí



Dětmarovice 
Hospodářské podmínky rozvoje jsou poznamenány značnou nezaměstnaností a dlouhodobým 
vývojem úrovně mezd zejména v širším regionu. 

špatný stav

Karviná
Město s komplikovanými ekonomickými předpoklady dalšího rozvoje, v posledních letech 
posilující hospodářsky pilíř rozvoje, který výrazně zaostává (vysoká nezaměstnanost, 
dlouhodobý pokles úrovně mezd). Těžba v důlních podnicích na území města pokračuje. V 
blízkosti centra města se nachází několik menších průmyslových, převážně strojírenských 
podniků, jejichž restrukturalizace není zcela ukončena. Výhodou města je nabídka 
podnikatelských ploch v okolí (prosperující a rozvíjející se podnikatelská zóna Nové pole, 
potenciál „brownfieldů“), částečně i další výrazné rozvojové funkce města(školství, 
lázeňství). Město má značné vazby na Polsko s potencionálními rozvojovými impulsy. 
Značný potenciál představuje rozvoj lázeňství a vysokého školství.

dobrý stav

Petrovice u Karviné
Míra vazeb a integrace na město Karviná je vysoká jak s ohledem na pohyb za prací tak i 
vzděláním a službami.

špatný stav

Stonava 
Možnosti zaměstnanosti obyvatel, posílení ekonomických podmínek i přes velkou nabídku 
pracovních míst na území obce (jednostranně vázanou na důlní podniky) závisí z velké části 
na širším pohybu za prací v rámci regionu.

špatný stav

Územní podmínky
pro hospodářský rozvoj



Dětmarovice 
Rozvíjející příměstská obec s růstem počtu obyvatel, posilující obytné a výrobní funkce. 
Obec má dobré předpoklady dalšího rozvoje z hlediska soudržnosti obyvatel území, stabilita
osídlení je založena jak na dominantní individuální formě bydlení, tak i na tradicích 
společenského a spolkového života v obci. Rozptýlená zástavba vytváří příznivé předpoklady 
integrace nové zástavby v širším území zvyšující urbanistickou efektivnost využití území.                      

dobrý stav

Karviná
Město s dlouhodobým poklesem počtu obyvatel, který bude pravděpodobně pokračovat s 
menší intenzitou i v budoucnosti. Zejména vybraná sídliště a lokality města vykazují značné a 
rostoucí problémy z hlediska soudržnosti obyvatel území (části Doly a Nové Město). K 
obvyklým problémům měst (stárnutí a pokles počtu obyvatel) se přidružují problémy s 
územní segregací obyvatel, vzdělanostní strukturou.

špatný stav

Petrovice u Karviné
Rychle se rozvíjející příměstská obec s výrazným růstem počtu obyvatel, posilující zejména 
obytné funkce a obslužné funkce. I přes národností specifika má obec dobré předpoklady 
dalšího rozvoje z hlediska soudržnosti obyvatel území. Rozptýlená zástavba vytváří příznivé 
předpoklady integrace nové zástavby v širším území zvyšující urbanistickou efektivnost 
využití území.

dobrý stav

Stonava 
Velmi specifická obec. Mírně rostoucí počet obyvatel, rozvoj infrastruktury na území obce 
přispívají k postupnímu  posílení soudržnosti obyvatel území, která byla v minulosti do 
značné míry narušená. 

dobrý stav

Územní podmínky
pro soudržnost společenství obyvatel v území



Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek (dle tabulky kombinací 
vyhodnocení územních podmínek) byla každá obec ORP Karviná zařazena do jedné z osmi 
kategorií vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území.

tabulka kombinací vyhodnocení územních podmínek 

Vztah území obcí ORP Karviná podle vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj 
území

Název obce kategorie 
zařazení 
obce

Územní podmínky vyváženost vztahů 
územních 
podmínek pro 
udržitelný rozvoj 
území

vyjádření              
v kartogramu

pro příznivé 
životní 
podmínky

pro 
hospodářský 
rozvoj

pro soudržnost 
společenství 
obyvatel území

Z H S dobrý 
stav

špatný 
stav

Dětmarovice 3c - - + S Z,H Z, H

Karviná 3b - + - H Z,S Z, S

Petrovice u 
Karviné

3c - - + S Z,H Z, H

Stonava 3c - - + žádné Z, H, S Z,H

Legenda :  + dobrý stav      -  špatný stav






