
VYDAL MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN v srpnu 2004
(druhé opravené vydání původní publikace z roku 2000)

Bohumín – město okresu Karviná s 23 tisíci obyvateli, ležící na hranici s Polskem. Bohumín –
průmyslové, šedé, nevzhledné město. Bohumín – turisticky neatraktivní město.

I takto stroze či dokonce záporně může být Bohumín na první pohled vnímán. Je to ale skutečně
pravda?

Není Bohumín naopak velmi zajímavým, hezkým, zeleným městem s mnoha zvláštnostmi a velmi 
dlouhou a poutavou historií? Není Bohumín městem, ve kterém existuje spousta možností kulturního 
i sportovního vyžití, kde turisté mohou nalézt památky dávné minulosti, kde se i vedle průmyslových
oblastí můžeme procházet krásnou a zajímavou přírodou? 

Pokud tomu stále nevěříme, pak nás o tom tato publikace může přesvědčit.

A možná po jejím přečtení vyrazíme do města a budeme si všímat toho, o čem jsme dosud neměli
ani ponětí. Snad pak sami budeme říkat druhým: BOHUMÍN JE MĚSTO, V NĚMŽ STOJÍ ZATO ŽÍT.

Ing. Petr Vícha, starosta města
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... město, v němž stojí zato žít
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Polsko

Polsko
LEGENDA k mapové části
/Index X upřesňuje odkaz na textovou část/

Městská zástavba s roztroušenou zelení a trávníky. Zástavba
rodinných domů se zahradami. Sady. Zahrádkové kolonie

Pěstěné lesy. Větší stromové a keřové skupiny

Parky a parkové plochy

Zemědělská půda. (Orná půda a trvalé pastviny)

Neúrodná půda. (Rumištní a vlhké plochy, 
výsypky a návozy)

Vodní plochy. Řečiště Odry a Olše

Hřbitovy (v měřítku)

Státní hranice

Katastrální hranice města jsou dány vyobrazenou plochou.
Ta již respektuje řešené změny historických hranic mezi
Bohumínem a Ostravou, které se nekryly s přirozenou 
hranicí tvořenou řekou Odrou, nebo problematicky
probíhaly územím hald

Provozně a orientačně významné komunikace

Řeky, potoky a odpadní vodoteče

Bažiny /mokřady/

Nemovité kulturní památky uvedené
ve Státním seznamu památek

Objekty navržené na prohlášení 
za kulturní památky

Kostel 

Kaple

Kříž, boží muka a jiné sakrální objekty

Pomník, památník. 
Technický památník 

Pamětní deska

Estetický nebo umělecký prvek. 
Bludný balvan jako estetický prvek

Ochranné pásmo historického jádra 
Starého Bohumína

Kulturně−historické zajímavosti
neuvedené jinak

Kulturně−historická místa.
Okrasné prvky 100 50 0 100 200 300 400 500

1 cm = 50 m

Měřítko mapy 1 : 10 000
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Nepřístupná území podniků, organizací a podnikatelských
subjektů

Areál ČD − Českých drah. Kolejiště, vč. ochranných pásů,
budov a provozních zařízení

Podniky popsané v textové části

Výsypky a skládky, deponie (úložiště) a návozy

Průmyslová zóna

Silnice a cesty. Nezpevněné cesty a vybrané pěšinky

Projektovaná trasa dálnice D 47 

Hraniční přechody

Pásmo pevnůstek. Objekty těžkého a lehkého opevnění.
Protitankový příkop

Hranice vlivů poddolování 

Protipovodňová hráz

Technické zajímavosti neuvedené jinak

nika. Průmysl. Doprava

100 50 0 100 200 300 400 500

1 cm = 50 m

Měřítko mapy 1 : 10 000

Významné a zajímavé skupiny a řady staveb 

Zajímavé stavby (jednotlivé)

Výškové budovy (věžové domy) nad 10 poschodí

Stavební a architektonické zajímavosti neuvedené jinak

Stavebnictví a architektura

Kino (biograf)

Dětský koutek. (Nejsou uvedena 
tato zařízení ve školkách a jeslích)

Informační centrum

Informační tabule

Knihovna

Muzeum ŽDB 

Rekreační místo, cíl vycházek

Rybářské revíry

Místo konání tradičních poutí − »odpustů«.
Společenský areál

Místo zimních sportů (zejména pro děti)

Hřiště a sportoviště s uvedením druhu sportu 
(nejsou uvedena tato zařízení při mateřských školách):

K − Kopaná, B − Košíková (basketbal), O − Odbíjená,
T − Tenis, mK − Malá kopaná, LA − Lehká atletika,
Ky − Kynologické cvičiště, ZS − Zimní stadion,
PB − Plavecký bazén

Hřiště a sportoviště neprofesionální kvality, 
neudržovaná nebo projektovaná

Herna, posilovna

Významná nebo známá společenská místnost

Střelnice

Kulturní zajímavosti neuvedené jinak

Kultura. Sport. Volný čas
B
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LEGENDA k mapové části − pokračování 
(Index X upřesňuje odkaz na textovou část)

Řada /lomená řada/ stromů. Alej

Rozsáhlejší trvalé vodní, bahenní
a vlhkomilné porosty

Hranice přírodovědně zajímavého 
území »Niva řeky Odry«

Parky a parkové plochy

Natura 2000 − ptačí oblast 
Heřmanský stav Odra − Poolzí

Přírodovědné zajímavosti 
neuvedené jinak

Příroda

100 50 0 100 200 300 400 500

1 cm = 50 m

Měřítko mapy 1 : 10 000
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LEGENDA k mapové části − pokračování 
(Index X upřesňuje odkaz na textovou část)

Kostel s věží jako orientační bod

Komín, vodárenská věž 
jako orientační bod

Výšková budova jako orientační bod

Turistická trasa v barvě značení 
s výchozím bodem 

Trasa cykloturistické stezky Euroregionu 
Těšínské Slezsko probíhající Bohumínem

Místo rozhledu a dalekého výhledu

Turistika a orientace
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Počet obyvatel Bohumína k 1.1.2004:
Městská část Mužů Žen Celkem
Nový Bohumín 7 030 7 261 14 291
Starý Bohumín 772 872 1 644
Skřečoň 1 221 1 265 2 486 
Záblatí 1 128 1 106 2 234
Pudlov 791 735 1 526
Vrbice 234 240 474
Šunychl 286 253 539
Celkem 11 462 11 732 23 194

Hustota obyvatel:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 na 1 km2

Rozloha města v km2:
Nový Bohumín + Šunychl (bez Kopytova)  . . . . . . . . . . 7,6774
Pudlov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4434
Skřečoň  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,6003
Starý Bohumín  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0202
Šunychl−Kopytov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1799
Vrbice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8514
Záblatí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,3165

Bohumín celkem:  . . . . . . . . . . . . 31,0891 km2 = 3 108,91 ha
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Px – Nemovité kulturní památky 
uvedené v Ústředním seznamu 
kulturních památek

1 − Výpravní budova železniční stanice. Budova se štukovou vý−
zdobou byla vybudována pro Severní dráhu Ferdinandovu jako typizo−
vaná v r. 1860 a jako jedna z mála se dochovala dodnes. V roce
1904 byla přestavěna do dnešní podoby a byla vybudována ná−
stupiště a podchod. Válečná poškození byla opravena v r. 1947 
a další renovace byla dokončena v roce 1995. V roce 2004 − 2005
došlo k rekonstrukci nástupišť 1, 2 a 3 a k výstavbě nového nás−
tupiště č. 4.   /L10/

2 − Farní kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. Pozdně
gotický kostel ze 17. stol. Po požáru v r. 1851 došlo k přestavbě do
dnešní podoby. V kostele se nachází menší obraz Panny Marie, kte−
rému je přisuzována zázračná moc. V roce 2004 posvětil dvě po−
zlacené korunky z tohoto obrazu papež Jan Pavel II. přímo ve
Vatikánu a obnovil tak kostelu »satut« poutního místa. (Výška věže
kostela s křížem je 46 m, možnost výstupu do věže).     /G 6/

3 − Hrobka hrabat Henckelů z Donnersmarcku, majitelů bohumín−
ského panství. Drobná dvoupodlažní stavba z r. 1752, upravená 
v 19. stol. Jde o rotundu s kuželovitou střechou, která se nachází 
v blízkosti kostela ve Starém Bohumíně.   /G 6/

4 − Cholerová kaple nedaleko nemocnice ve Starém Bohumíně.
Drobná stavba v areálu bývalého epidemického hřbitova. Stavba 
z r. 1831, kdy vypukla velká cholerová epidemie. V roce 1925 byly
vypracovány plány na kapli novou, ale byly pouze položeny zákla−
dy, které se nacházejí za kapličkou. /H 7/

5 − Kaple »Pustyńa« za hřbitovem ve Starém Bohumíně. Drobná ba−
rokní stavba z poloviny 18. stol. Podle legendy byla vystavěna dvě−
ma bohumínskými měšťany, kteří v ní vedli poustevnický život. /I 6/

Kostelní ulice s pohledem na římsko-
katolický kostel Božského srdce Páně, 
který se stavěl v letech 1892 - 1895. ▼

Evangelický kostel na Štefánikově ulici
byl vysvěcen v říjnu 1901. Jeho stavba
trvala pouhopouhý rok. ▼

Pozdně gotický kostel Narození Panny
Marie ze 17. století je dominantou 
městské části Starý Bohumín. ▼

6 − Budova bývalé radnice. (Jedna z prvních staveb nového měst−
ského centra z r. 1897, která má významnou estetickou funkci v pro−
storu náměstí.   /K 10/

7 − Farní kostel Božského srdce Páně v Novém Bohumíně. Pseudo−
gotická jednolodní stavba z červených cihel z let 1892 −1896 s jed−
notným interiérem. (Výška věže s křížem je 53 m.) /K 9/

8 − Fara římskokatolického kostela v Novém Bohumíně. Novogotic−
ká stavba z červených cihel z r. 1905. Později upravena. /K 9/

9 − Socha sv. Jana Nepomuckého ve Starém Bohumíně. /G 6/

(značky a indexy v mapě červenou barvou)

KULTURNĚ−HISTORICKÁ MÍSTA, OKRASNÉ PRVKY

Při generální audienci ve Vatikánu bohumínský farář P. Mgr. 
Kalikst Jan B. Mryka OFM spolu s dalšími farníky požádal 
papeže Jana Pavla II. o požehnání dvou pozlacených korunek 
z obrazu Panny Marie Růžencové - »Starobohumínské«. ▼
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Kostely

− Farní kostel Božského srdce Páně v Novém Bohumíně. (Viz kulturní památky)
− Evangelický kostel Slezské evangelické církve augsburského vyznání v Novém
Bohumíně. (Viz kulturní památky)
− Farní kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. (Viz navržené památky)
1 − Filiální kostel Panny Marie Sedmibolestné ve Skřečoni. Stavba z červených
pálených cihel. Výstavba byla zahájena v r. 1912, ale kvůli válce byla dokončena až
v r. 1924. (Výška věže s křížem je asi 43 m). /L 13/
2 − Filiální kostel Svaté Kateřiny ve Vrbici. Cihlový novogotický kostel z r. 1913.
Nahradil dřevěný kostelík ze 13. stol., o kterém psal básník Petr Bezruč v básni
»Vrbice«. (Výška věže s křížem je 36 m). /0 3/

▲ Ocelová lávka pro pěší z počátku 20. 
století je ojedinělou technickou památkou.
Spojuje nádraží s Lidickou ulicí.

Nejmladší je filiální kostel Panny Marie
Sedmibolestné ve Skřečoni. ▼

Filiální kostel Svaté Kateřiny z r. 1913
je výraznou dominantou Vrbice. ▼

▲ Hřbitovní filiální kaple Všech svatých 
ve Starém Bohumíně z roku 1901 byla
rekonstruována v roce 2003. Do její báně
bylo uloženo poselství příštím generacím. ▼

/Px/ – Objekty navržené na prohlášení 
za kulturní památky

1 − Evangelický kostel Slezské evangelické církve augsburského vyznání v Novém
Bohumíně. Stavba z červených pálených cihel, která byla vybudována za 15 měsíců
a dokončena v r. 1901. (Výška věže s křížem je 38,5 m). /K 9/
2 − Ocelová lávka pro pěší v areálu nádraží. Ojedinělá technická památka z počátku
20. století, která esteticky doplňuje budovu nádraží. (Celková délka bez schodů je
170 m).     /L 10/
3 − Budovy v areálu chemických závodů. Dvě ze čtyř budov tvořících původní jádro
továrny z roku 1904. /L 10/
4 − Budova městského úřadu. Původně vystavěná v r. 1894 jako německá škola. Až
do r. 1914 byla dostavována do dnešní podoby. V roce 2002 byl zrekonstruován 
interiér a vstup do budovy. /K 10/
5 − Hřbitovní filiální kaple Všech svatých ve Starém Bohumíně. Byla postavena 
v roce 1901. V kapli pod oltářem je pohřben její stavitel. V roce 2003 proběhla rekon−
strukce a do nové báně byl uložen vzkaz příštím generacím. Kaple byla navržena v
tomtéž roce na prohlášení za kulturní památku. /H 6/
6 − Objekt těžkého opevnění MO−55 »Na trati« ve Starém Bohumíně. /I 6/

KULTURNĚ−HISTORICKÁ MÍSTA, OKRASNÉ PRVKY
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Kříže, boží muka a jiné sakrální objekty

− Centrální hřbitovní kříž v Novém Bohumíně z šedého leštěného
mramoru s vyrytými motlitbami psanými švabachem v německém
jazyce. /J 9/

− Centrální hřbitovní kříž ve Skřečoni. Kříž z neleštěného mramoru
s motlitbami v polském jazyce. /J 13/

− Centrální hřbitovní kříž ve Vrbici. Kamenný kříž s německým a
latinským nápisem. /O 3/

1 − Kříž u hotelu Elba v Novém Bohumíně. Drobný mramorový kříž
v centru města. /L 9/

2 − Kříž »V Orlí« v Pudlově. Velký trámový kříž u cesty do Ostravy.
Dle tradic je na tomto místě hřbitov vojáků obou válčících stran, 
kteří padli ve třicetileté válce asi v r. 1645. /K 6/

3 − Kříž v Nové Vsi u hasičské zbrojnice. Velký celolitinový kříž s liti−
novým korpusem, zasazený do betonového podstavce. /H 12/
4 − Kříž »U Chlebíka« v Šunychlu. Kamenný kříž zajímavě umístěný
v křižovatce ulic.  /H 10/
5 − Kříž na »Epidemickém − Švédském hřbitově« v Šunychlu. Velký
hladký kamenný kříž na místě, kde byli za 1. světové války pohřbeni
vojáci, kteří zemřeli na infekční nemoci v prozatímní nemocnici v Šu−
nychlu. (Místo je nedaleko dětského diagnostického ústavu.) /F 9/
6 − »Kališův kříž« v Kopytově. Kamenný kříž s korpusem, který měl
funkci hraničního kamene mezi polnostmi. Kříž nese stopy původ−
ního polského nápisu, odstraněného německými okupanty a výraz−
né stopy bojů za 2. světové války. (Stojí u cesty mezi Šunychlem 
a Kopytovem). /D 10/
7 − Kříž u Stružky ve Vrbici. Starý pískovcový kříž byl v 70. letech
silně poškozen nárazem automobilu. K původnímu podstavci byl
později zhotoven nevzhledný nástavec.      /O 4/
8 − Kříž na Anenské ulici v Záblatí. Velký dřevěný trámový kříž z Prusko−
rakouské války 1866, který byl dřívějším režimem odstraněn. Znovu
vztyčen byl počátkem 90. let. Na kříži je i obrázek sv. Anny. /P 11/

▲ Boží muka v Nové Vsi byla postavena 
v roce 2004 na místě původní kapličky 
a vysvěcena.

▲ Socha sv. Jana Nepomuckého dominuje
náměstí Svobody ve Starém Bohumíně.
Když byla v roce 2002 restaurována, byl
v jejím podstavci nalezen poklad - 54
mincí celé Evropy z roku 1847. Teď jsou
uloženy v Muzeu Těšínska v Č. Těšíně. 

KULTURNĚ−HISTORICKÁ MÍSTA, OKRASNÉ PRVKY

9 − Kříž na jižním okraji Vrbice.
Velký dřevěný kříž, o kterém psal
i básník Petr Bezruč. /R 2/
10 − Kříž na Bezručově ulici 
v Záblatí. Kamenný kříž uznávaný
jako památka. Stojí poblíž místa,
kde byly při stavbě silnice naleze−
ny kostry vojáků a koní i zbraně,
patrně ještě z třicetileté války
(před domem čp. 131). /N 10/
11 − Socha sv. Floriána ve Starém
Bohumíně na náměstí Svobody.
Drobná socha ve zdobném štítu
bývalé radnice. /G 6/

▲
 

▲

12 − Socha sv. Floriána ve Starém Bohumíně upoutává svým umís−
těním u chodníku v centru města. Pochází z kaple v Záblatí. /G 6/
13 − Socha Panny Marie ve Starém Bohumíně před budovou kláš−
tera. Bílá socha je výrazně umístěna před budovou. /H 6/
14 − Socha sv. Josefa ve Starém Bohumíně za kostelem. Poly−
chromovaná socha v menší než životní velikosti. Hodnotná lidová
kamenická práce z 1. pol. 19. stol. /G 6/
15 − Socha sv. Jana Nepomuckého ve Starém Bohumíně na náměstí.
Zlidovělá pozdně barokní práce z polychromovaného pískovce z 18.
století. Postava svatého stojí na třímetrovém podstavci a vytváří
pohledovou dominantu náměstí. Socha vč. podstavce byla restau−
rována v roce 2002. V jejím podstavci byl nalezen soubor 54 mincí
celé Evropy z roku 1847 − mince jsou uloženy v Muzeu Těšínska v
Českém Těšíně. Do obnoveného podstavce byly znovu uloženy
současné mince a zprávy z roku 2002). /G 6/
16 − Kamenný podstavec sochy sv. Anny v Záblatí na křižovatce ulic
Rychvaldské a Anenské. Samotná socha byla zničena stářím. V roce
2004 byl podstavec osazen dřevěnou soškou. /O 12/
17 − Zvonička ve Starém Bohumíně. Nová nezvyklá stavba v centru
města nedaleko náměstí. Zvonek pochází z věžičky kostela v No−
vém Bohumíně. /G 6/
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Pomníky a památníky

1 − Pomník T. G. Masaryka od ak. sochaře A. Kalvody. Štíhlý hranol
s bustou. (V Novém Bohumíně na náměstí). /K 10/

2 − Pomník Petra Bezruče od J. Navrátila, Velký jesenický bludný
balvan s bustou. Byl odhalen v den 80. narozenin básníka, 15. září
1947. (V Novém Bohumíně v parku). /K 10/

− Pomník padlým v 1. světové válce, odhalený v roce 1925 je 
doplněn o jména padlých ve 2. světové válce. /K 10/

▲ Pomník prvnímu prezidentovi ČSR 
T. G. Masarykovi na stejnojmenném
náměstí v Novém Bohumíně.

▲ Pomník v parku byl odhalen v den
80. narozenin Petra Bezruče - 15. září
1947 a zároveň byl park nazván jeho

▲ Památník padlým byl v parku odhalen
v roce 1925 a později doplněn o jména
padlých ve 2. světové válce.

Pomník Frederika Chopina stojí v parčíku v Novém Bohumíně
vedle evangelického kostela. ▼

KULTURNĚ−HISTORICKÁ MÍSTA, OKRASNÉ PRVKY

Kaple, kapličky, modlitebny

1 − Filiální kaple jména Panny Marie v Šunychlu. Stavba z červených
pálených cihel byla vystavěna v r. 1906. V té době se zde konalo až
14 mší svatých ročně. /G 10/

2 − Filiální kaple Svatého Jana Nepomuckého v Kopytově. Kaple by−
la vystavěna v r. 1950. Původní stavba byla srovnána se zemí během
2. světové války při bojových akcích. Pod dnešním oltářem se
nachází hrob neznámého vojína. /C 10/

3 − Filiální kaple Svatého Izidora rolníka v Pudlově. /M 6/

4 − Filiální kaple Svatého Jana Nepomuckého v Záblatí − malá stav−
ba s věží. Z původního vybavení se dochovala socha Sv. Jana
Nepomuckého, kříž a sousoší sv. Anny. Kaple dnes slouží k po−
hřebním obřadům. /P 11/

5 − Hřbitovní filiální kaple Všech svatých ve Starém Bohumíně. (Viz
navržené památky)

6 − Hřbitovní kaple v Novém Bohumíně. Omítnutá stavba při vstupu
do areálu městského hřbitova. Pochází z r. 1931. Od 70. let nemá
využití. /J 9/

− Hřbitovní kaple ve Skřečoni. Stavba z červených pálených cihel
asi z r. 1905. /J 13/

− Kaplička ve Skřečoni. Drobná stavba za kostelem. /K 13/

− Boží muka postavená v roce 2004 na místě kapličky v Nové Vsi, 
která byla natolik zdevastovaná, že ji nešlo zachránit /H 12/

− Kaple Pustyńa ve Starém Bohumíně. (Viz kulturní památky)

− Cholerová kaple ve Starém Bohumíně. (Viz kulturní památky)

− Hrobka Henckelů z Donnersmacku. (Viz kulturní památky)

7 − Modlitebna Církve adventistů sedmého dne. /J 9/

8 − Modlitebna Křesťanského sboru /J 10/
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Památník 104 polským obětem, které za-
hynuly v letech 1942 - 1945 v pracov-
ních táborech, stojí na hřbitově ve

Jeden ze dvou bludných balvanů, 
které jsou k vidění před kostelem Panny
Marie Sedmibolestné ve Skřečoni. ▼

Pomník padlým v letech 1914-1918 
a 1939-1945 stojí na náměstí Svobody
ve Starém Bohumíně. ▼

3 − Pomník polskému lékaři L. Zamenhofovi, zakladateli meziná−
rodní umělé řeči − esperanta, je černý a má jehlancovitý tvar.
Původní pomník byl zničen za 2. světové války a obnoven v r. 1947.
Text na pomníku je uveden v češtině a esperantu. (V Novém
Bohumíně v parku). /K 10/

4 − Původní podstavec sochy T. G. Masaryka, která v letech 1935−
1938 a 1947−1956 stávala na náměstí. (V Novém Bohumíně
v parku.) /K 10/

5 − Základní kámen parku. Nízký kamenný blok s datem roku 1907.
(V Novém Bohumíně v parku) /K 10/

6 − Památník 104 Polákům, kteří zahynuli v táboře nucených prací
»Polenlager« v letech 1942−1944. Valoun s pamětní deskou u plotu
bývalého tábora. (V Novém Bohumíně u bývalých kasáren.) /J 10/

7 − Pomník Petra Bezruče z r. 1992. Kamenný hranol s pískovcovou
bustou. (V Novém Bohumíně před muzeem ŽDB). /M 9/

8 − Pomník Fredericka Chopina. Pískovcový blok s reliéfem hlavy. 
(V Novém Bohumíně vedle evangelického kostela). /K 9/

9 − Pomník nad společným hrobem 445 vojáků mnoha národností,
kteří v průběhu l. světové války zemřeli na následky válečných zra−
nění v nemocnicích v dnešní části Nový Bohumín. V r. 1919 zde by−
li pohřbeni i dva polští a tři čeští vojáci, kteří zahynuli při šarvátkách
a sporech o Těšínsko. (V Novém Bohumíně na hřbitově). /J 9/

− Pomník Polákům − obětem fašismu 1939−1945. (V Novém Bohu−
míně na hřbitově). /J 9/

− Pomník padlým v letech 1914−1918 a 1939−1945. (Ve Starém
Bohumíně na náměstí). /G 9/

10 − Pomník vojákům Rudé armády − sousoší »Bratrství v boji« od 
A. Kalvody. (Ve Skřečoni na hřbitově). /J 13/

11 − Monumentální památník Polákům − obětem fašismu 1939−1945
od B. Firly. Místo pohřbení 104 obětí bohumínského »Polenlagru«.
Tři kamenné bloky v podobě menhirů stojí na skřečoňském
hřbitově. /J 13/

KULTURNĚ−HISTORICKÁ MÍSTA, OKRASNÉ PRVKY

12 − Pomník padlým v 1. a 2. světové válce byl doplněn o jména
padlých v čs. zahraničním odboji u Dunkerque. Stojí ve Skřečoni na
křižovatce ulic 1. máje a Opletalovy. /K 13/

13 − Torzo malého památníku. Od doby německé okupace schází
pamětní deska k pojmenování školy jménem prezidenta T. G. Ma−
saryka. Malý slepenec bludných balvanů najdete ve Skřečoni u staré
školy. /L 12/

− Pomník německých vojáků padlých ve 2. světové válce. Velký
černý pomník bez označení s velkým rámem nad hromadným
hrobem exhumovaných vojáků ve Skřečoni na hřbitově. /J 13/

14 − »Na paměť popraveným rudoarmějcům 1945« − jednoduchý
pomník ve tvaru kamenné pyramidy na místě popravy stojí v Záblatí
nad Záblatským rybníkem. /P 10/

− Památník »740 let obce Záblatí 1229−1969«. Bludný balvan s des−
kou stojí v Záblatí nedaleko od pošty. /P 11/

− Pomník obětem světové války 1914 − 1918. Kamenný blok s des−
kou je umístěn v Záblatí nedaleko od pošty. /P 11/

15 − Pomník »Dík Rudé armádě« od A. Ivanského najdete v Pudlově
na křižovatce ulic Drátovenské a Jeremenkovy. /M 7/

16 − Devastovaný památník T. G. Masaryka. Část výzdoby byla odci−
zena, část je deponována ve škole. (V Pudlově před školou). /L 6/

− Pomník s neúplným nápisem »Hrdinům... 1914 − 1918«. (Ve Vrbici
před kostelem). /O 3/

− Pomník R. Masnému, který zemřel v koncentračním táboře.
Kamenný blok s deskou stojí ve Vrbici v parčíku. /O 3/

− »Stalingradským hrdinům 1943 − 1983«. Poškozený pomník z lo−
mových kamenů s deskou. (V Šunychlu před dětským diagnostickým
ústavem). /F 10/

− Pomník padlým 1914 − 1918. (V Pudlově vedle kaple). /M 6/

17 − TECHNICKÝ PAMÁTNÍK: menší lokomotiva 317 0122 a dvě 
dvojkolí jako výzdoba bývalé nástupní plochy železničního vojska
v kasárnách. /J 10/
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Pamětní desky 

V Bohumíně je celá ředa pamětních desek osvobození Rudou 
armádou, které mají jednotnou podobu a text. V jednotlivých
částech města jsou u místěny:
− v Novém Bohumíně: na budově Městského úřadu /K 9/
− ve Starém Bohumíně: na budově policie na náměstí /G 6/
− ve Skřečoni: na budově vedle pošty           /L 12/
− v Nové Vsi: na budově hasičské zbrojnice        /I 12/
− v Záblatí: na budově pošty /P 11/
− v Pudlově: na budově pošty. Zcizena v roce 2004. /M 6/
− v Šunychlu: na budově čp. 78 nedaleko DDÚ      /F 10/
− v Kopytově: na budově hasičské zbrojnice       /C 10/
− ve Vrbici: na budově bývalé školky. Odcizena v r. 1989 /O 4/

Další pamětní desky jsou určeny:
− Železničním zaměstnancům umučeným v koncentračních tábo−
rech 1939−1945. (Ve vestibulu železniční stanice). /L 10/
− Učitelům a žákům zemřelým hrdinnou smrtí. Deska PZKO v pol−
ském jazyce. (Ve škole na Masarykově ul. v N. Bohumíně). /K 9/
− Profesorovi Františku Živnému, dlouholetému profesorovi a ředi−
teli školy. (V budově gymnázia v Novém Bohumíně). /K 10/
− Pamětní deska výšky zátop při povodni v červenci 1997. Znak hladi−
ny je 74 cm nad okolním terénem. (Na budově MěÚ Bohumín). /K 9/
− Pamětní deska zakladatelům nemocnice v Bohumíně. Je umístěna
na valounu v Parčíku zakladatelů ve Starém Bohumíně, který zde
vznikl v r. 1999 při oslaváh 70. výročí vzniku nemocnice. /H 7/
− Vratislavskému biskupovi Jiřímu Kardinálu Koppovi, který kostel
Božského Srdce Páně v Novém Bohumíně nechal postavit a z velké
části jej financoval. (V kostele). /K 9/
− Občanům Skřečoně umučeným v koncentračních táborech −
v češtině a polštině. (Na hřbitově ve Skřečoni). /J 13/
− Deseti skřečoňským občanům, kteří padli ve II. světové válce − na
hřbitovní kapli ve Skřečoni. /J 13/

− Občanům Záblatí, kteří v době poroby národa položili životy za svo−
bodu 1938−1945. (V Záblatí na budově hasičské zbrojnice). /P 11/

− Pamětní deska Masarykovy lípy. (V Záblatí u budovy hasičské
zbrojnice). /P 11/

− Obětem nacizmu 1939−1943. (Na budově pošty v Záblatí). /P 11/

− Miroslavu Wolfovi, který se zasloužil o obec. (Na budově pošty 
v Záblatí). /P 11/

− Stavitelům Masarykovy školy na Seifertově ulici. (Pamětní deska 
z roku 1924 v budově školy). /K 10/

▲ Pamětní deska zakladatelům nemocnice v Parčíku 
zakladatelů z roku 1999 na Slezské ulici ve Starém Bohumíně.

Masarykova základní škola na Seifertově ulici oslavila v roce
2004 své osmdesátiny - její stavitele připomíná mramorová
pamětní deska s vytesanými jmény u vchodu do školy. ▼

Estetické a umělecké prvky

1 − Sousoší »Rodina«. (Na křižovatce třídy Dr. E. Beneše a ulice Šte−
fánikovy). /K 9/

2 − Socha »Matka s dítětem« na náměstí Budoucnosti. /K 9/

3 − Socha »Žena s květy« v areálu ZŠ na ul. Čs. armády. /K 9/

4 − Socha »Slévač« před ředitelstvím ŽDB. /M 9/

5 − Vodotrysk, mramorová terasa, okrasné kastlíky a okrasná výsadba
(u pomníku T. G. Masaryka na náměstí v Novém Bohumíně). /K 9/

6 − Úrovňové předzahrádky a okrasné kastlíky před nádražím. /L 10/

7 − Památka židovským občanům Bohumína (V dlažbě na náměstí
Budoucnosti) /K 9/

8 − Ozdobný sloup s meteorologickými přístroji u budovy měst−
ského úřadu na Masarykově ulici. /K 9/

Bludné balvany jako estetické prvky

− Velký bludný balvan jako podstavec památníku Petra Bezruče ve
stejnojmenném městském parku /K 10/

− Dva bludné balvany před kostelem ve Skřečoni /L 13/

− Tři bludné balvany v Pudlově před budovou Štěrkoven Dolní
Benešov /L 6/

KULTURNĚ−HISTORICKÁ MÍSTA, OKRASNÉ PRVKY



Na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně je celá řada 
zajímavých historických objektů a památek. ▼ 

KULTURNĚ−HISTORICKÁ MÍSTA, OKRASNÉ PRVKY

Zx – Kulturně−historické zajímavosti
neuvedené jinak

1 − Pozůstatky divadla v přírodě TJ Sokol Záblatí, vybudovaného 
v roce 1933 s původní kapacitou 1 500 diváků. Hostovaly zde 
i přední české a moravské činoherní a operetní soubory. Na počest
v té době zemřelého předsedy Čs. obce sokolské byl okolní lesík
»Vidlák« pojmenován »Scheinerův háj«. /O 11/

Zx – Archeologická naleziště

8 − »Na Pískách« v Záblatí. Jedinečná památka v rámci ČR, pravdě−
podobně i střední Evropy. Nálezy nás informují o osídlení a životě
koncem starší doby kamenné, kdy lidé po vymizení velkých savců
museli zaměnit kočovný život, sběratelství a lov za trvalé usídlení,
zemědělství a chov dobytka. 10. − 9. tisíciletí před n. l. /R 10, R 11/
9 − »Na Úvoze« v Záblatí. Jedna z mála lokalit dokládajících osídle−
ní Moravské brány a horního Poodří na začátku mladší doby kamen−
né v 5. − 3. tisíciletí před n. l. Konkrétními nálezy je několik desítek
pazourkových výrobků. (Drobné kousky pazourků − odrůdy křeme−
ne − se nacházejí v hojném počtu i na okolních polích). /O 11/

2 − Místo, kde v letech 1900−1940 stávala židovské synagoga. Byla
vypálena místními nacistickými fanatiky. /K 9/

3 − Místo, kde býval židovský hřbitov. Po roce 1948 pustl a byl 
postupně likvidován. (Viz str. 18 − Estetické a umělecké prvky − 
bod 7) /J 9/

4 − Lesík pod záblatským kopcem. Místo poprav německých zběhů
a 4 sovětských vojáků v zimě 1944−1945. /P 10/

5 − Neoznačené místo v rohu hřbitova, kde jsou pohřbeni němečtí
vojenští zběhové popravení pod záblatským kopcem. /P 12/

6 − Místo, kde stál tzv. »Polenlager« − koncentrační tábor pro polské
zemědělce vyhnané z domovů, aby uvolnili místo pro přesídlené
Němce. Od r. 1942 do r. 1945 zahynulo v táboře 104 osob. /J 10/

7 − Bývalá obecní studna stojí v centru původního osídlení. /P 11/

▲ Hraniční kámen z roku 1883 s pořadovým číslem 
27, římskou číslicí XLV a císařskou korunou nalezený v roce
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ČD − České dráhy

Význam Bohumína jako železničního uzlu začíná
mezinárodní smlouvou Rakouska a Pruska o propojení dvou velkých
železnic. První a další výstavby tratí mají tyto mezníky:
1. Na Severní dráze císaře Ferdinanda z Vídně do Lipníku byl

zprovozněn další úsek do Bohumína v r. 1847
2. Spojení Bohumína s dráhou císaře Viléma (trať přes Chalupki) 

po dokončení mostu přes Odru v r. 1849
3. Prodloužení Severní dráhy císaře Ferdinanda z Bohumína na

Petrovice a Dziedzice v r. 1869
4. Zprovoznění Košicko−bohumínské dráhy v úseku Bohumín −

Rychvald − Karviná − Č. Těšín v r. 1869
5. Otevření nové trati Bohumín − Dětmarovice − Karviná − Č. Těšín,

která se vyhýbala poddolovanému území a zrychlovala průjezd 
směrem na Slovensko v r. 1963

6. Zahájení elektrifikovaného provozu na trati Petrovice u Karviné −
Bohumín − Polanka n/Odrou v r. 1963.
Význam železniční stanice v minulosti potvrzují i údaje o rozloze

a objemu přepravy např.:
− celková délka železniční stanice je 8,6 km
− šířka až 300 m, v místě nádraží 160 m s 26 kolejemi
− v roce 1916 projelo stanicí 335 vlaků denně
− v 80. letech bylo rozposunováno cca 2400 vozů denně, ročně

naloženo cca 56 000 vozů.
Význam bohumínského železničního uzlu v posledním desítiletí

poklesl. Bude však znovu narůstat v osobní přepravě, údržbě a opra−
vách el. lokomotiv i celých souprav osobních vozů a perspektivně
ve vazbě na silniční kamionovou dopravu.

V srpnu 2003 byla zahájena rozsáhlá modernizace celého bo−
humínského uzlu stavbou areálu údržby a čištění osobních vozů.
Modernizace železniční stanice v hodnotě cca 2,7 miliardy korun
zahrnuje obměnu kolejiště a trolejového vedení, instalaci nového
elektronického staničního zabezpečovacího zařízení, výstavbu 
4. nástupiště, obnovu stávajících nástupišť včetně prodloužení pod−
chodu. Její dokončení je plánováno na listopad 2005. 

(značky a indexy v mapě černou barvou)

Původní budova bohumínského nádraží z roku 1860 patřící 
k významným památkám technické architektury byla rozsáh-
le, ale velmi citlivě zrekonstruována v roce 1995. ▼

▲ Pohled na areál ŽDB z ptačí perspektivy od  Revoluční ul.

TECHNIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

ŽDB, a. s. vznikly 1. ledna 1993, ale svůj původ mají
v hutním závodě postaveném již v roce 1885. Osm výrob−
ních závodů nabízí na tuzemský a světový trh tažený ocelový drát
a výrobky z drátu, ocelová lana, kordy, pružiny, kovové tkaniny 
a síta, ocelové ingoty, profilovou a tyčovou ocel, litinové kotle 
a radiátory a další. Největšími jsou závod Topenářská technika 
VIADRUS a závod Válcovna, ocelárna a recyklace. Od 1. ledna
2003 byl původní závod Drátovny rozdělen na pět samostatných
závodů: závod Drátovna TPD, TND, závod Lanárna, závod Ocelové
kordy a závod Pérovna a průvlakárna. 

Železárny a drátovny Bohumín, a.s.
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TECHNIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

Pro další rozvoj firmy byly v roce 2003 realizovány investice za
200 milionů korun. Železárny a drátovny, a. s. dosáhly tržeb ve výši
4,5 miliardy korun a provozní zisk překročil hranici 250 milionů ko−
run. Rekordní tržby si připsal závod Topenářské techniky VIADRUS,
který utržil 1,197 miliardy korun, což je o 20 procent více než o rok
dříve. Podnik vyvážel přes 60 procent své produkce, a to zejména
na Slovensko, do Polska, Slovinska, Bulharska, Itálie, Nizozemska 
a dále pak do zemí severní Afriky a Blízkého Východu. 

V roce 2003 zvýšila firma stav svých zaměstnanců. Zatímco 
k 1. lednu 2003 bylo v Železárnách a drátovnách, a. s. zaměstnáno
2 606 pracovníků, k 31. 12. 2003 zde pracovalo 2 658 lidí. 

ŽDB, a. s. je nositelem certifikátu ISO 9001:2000 a závod
Topenářská technika VIADRUS je držitelem ekologické certifikace
dle ISO 14001 v EMS (Environmental Management System).

Bekaert s. r. o.

Původně společný belgicko−český drá−
tovenský podnik, dnes ve výlučném
vlastnictví belgické firmy N. V. Beakaert
S. A. se sídlem v Zwevegemu, postavený v letech 1996−98
v Pudlově »na zelené louce«.

Bekaert s. r. o. Bohumín, je v provozu od roku 1996. Jeho výrob−
ní sortiment tvoří zejména nízkouhlíkové pozinkované dráty v roz−
sahu průměrů od 1,60 do 4,00 mm. V roce 2003 závod vyproduko−
val přes 60 tisíc tun drátů při obratu 1 miliardy korun a dosáhl
provozního zisku 124 milionů korun. Z celkového objemu výroby
bylo v tuzemsku prodáno jen 5 tisíc tun, což je 8 procent. V celé
střední Evropě pak jen 13 kt, tj. 20 procent, zbylých 80 procent tvořil
export, a to hlavně do zemí západní Evropy. 

V rámci inovačních programů a investičního rozvoje byla zavedena
výroba drátů s barevným povlakem a zvýšen výrobní rozsah pro dráty
se slitinovým  povlakem 95% Zn − 5% Al (Benzinal®) až do 6 mm.
Počátkem roku závod zaměstnával 110 zaměstnanců, koncem roku 112. 

Od roku 2001 je Bekaert nositelem certifikátu ISO 9002. V roce
2003 přebudoval systém řízení jakosti dle podmínek novelizované
normy, verze 2000. Pro rozvoj technologie žárového pokovování
byl nominován jako klíčový závod ve skupině Bekaert.

Bonatrans, a. s.

− dřívější Závod železniční dvojkolí Železáren a drátoven Bohu−
mín, který se osamostatnil v roce 1999.

BONATRANS, a.s. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem
železničních dvojkolí a jejich dílů. Tyto výrobky jsou dodávány do
více než šedesáti zemí celého světa. Hlavními zákazníky jsou vý−
robci lokomotiv, vagónů, vozů metra a tramvají, dále národní i pri−
vátní dráhy, městské dopravní podniky a železniční opravny. 

V roce 2003 společnost dosáhla tržeb ve výši 2,73 miliard korun,
což představuje nárůst o více než 20 procent v porovnání s rokem
2002. Export tvořil 89 procent tržeb, přičemž zhruba 13 procent 
směřovalo k zákazníkům mimo Evropu. Pokud jde o Evropu, při−
bližně 44 procent tržeb bylo realizováno v zemích západní Evropy
a 42 procent v zemích východní Evropy. 

Díky prodejním úspěchům se BONATRANS v roce 2003 stal ve
svém oboru nejen dodavatelem s největším tržním podílem v Evro−
pě, ale i největším evropským výrobcem vůbec. Dosaženým výsled−
kům odpovídá i výše zisku před zdaněním (14 procent tržeb) a úro−
veň prostředků věnovaných na investice a údržbu (7 procent tržeb).
K 31. 12. 2003 společnost zaměstnávala 890 kmenových a 170 
externích pracovníků. ▲ Z ptačí perspektivy je dobře vidět kruhová remíza na nádraží. 
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Bochemie, s. r. o.

Historie Bochemie začíná rokem 1904 vznikem továrny na výro−
bu zinkových sloučenin. Pozdější široký sortiment zajistil podniku
věhlas a prosperitu. Vyráběly se zde slavné výrobky jako aspirin,
umělé sladidlo sacharin, dodnes vyráběný chloramin, SAVO a další.
Tento podnik, vyrábějící na 80 různých výrobků, je výlučně v čes−
kých rukou.

V současné době Bochemie, s. r. o. rozvíjí své podnikatelské akti−
vity v pěti základních oborech výroby: dezinfekční a čistící pro−
gram pro zdravotnictví, instituce a zemědělství; ochrana dřeva 
a stavebních materiálů; čistící a dezinfekční program pro domác−
nost; povrchové úpravy kovů a materiály pro elektrochemické
zdroje proudu. Přibližně polovinu produkce dodává firma na zahra−
niční trhy, přičemž k nejdůležitějším odbytištím patří státy střední 
a západní Evropy, USA a východní Asie. 

V oboru dezinfekčních a čistících prostředků si Bochemie udržuje
pozici jedničky na českém trhu. Významné je i její postavení na slo−
venském trhu. V roce 2003 dosáhly tržby 777 milionů korun. Boche−
mie je držitelem certifikátu jakosti dle norem ISO 9001 a také čest−
ného ocenění Odpovědného podnikání v chemii − Responsible care.

Rockwool, a. s.

Historie společnosti začala zřízením továrny na betonářské zboží
v r. 1947. Od r. 1953 jako podnik Prefa byl postupně plně mechani−
zován a stal se největším výrobcem prefabrikovaného zboží v tehdej−
ší ČSR. V r. 1974 zde byla zahájena výroba minerálně vláknitých 
izolačních desek. Od roku 1998 je betonářská výroba zastavena,
zato se výrazně rozšířila výroba izolací z minerálního vlákna. 

Rockwool, a. s. působí na českém trhu už jedenáct let a patří 
k velmi úspěšným firmám v tomto regionu a také v celé České re−
publice. Společnost se specializuje na výrobu tepelných, zvukových
a protipožárních izolací z minerální vlny. V letech 1999−2003
Rockwool investoval 700 miliónů Kč do dalšího rozvoje výroby, 
z toho bylo více než 100 mil. Kč použito v souvislosti se záležitost−
mi životního prostředí. Společnost splňuje požadavky úřadů týkající
se znečištění ovzduší a půdy a snaží se řešit problematiku hladiny
okolního hluku. 

Podíl společnosti na českém trhu izolací z minerální vlny činí 40
procent a tendence vedou ke zvýšení. Rockwool je jedničkou v pro−
deji izolací z kamenné vlny jak v České republice, tak i ve světě. 
V roce 2003 společnost Rockwool získala certifikaci QMS (ISO
9002) a EMS (ISO 14001).

Výsypky a skládky. 
Deponie (úložiště) a návozy

1 − Skládka (halda) hutního odpadu železáren /P 7/
2 − Řízená skládka nebezpečného hutního a veřejného odpadu /O 8/
3 − Velká řízená obecní skládka tuhého komunálního odpadu /O 8/
4 − Rekultivovaná a zalesněná skládka vadných výrobků bývalé
firmy Prefa /K 13/
5 a 6 − Rekultivovaná malá skládka (5) a velká skládka(6) chemické
továrny. Dnes je zde úvodní výsadba stromů. /M 11/
7 − Velké staré úložiště skrývkové zeminy z těžby štěrkopísku na
Velkém Kališově jezeře. Dnes již zčásti zalesněno. /F 8/
8 − Nové úložiště skrývky na Velkém Kališově jezeře. /G 9/
9 − Staré, upravené úložiště skrývky z Malého Kališova jezera. /F 7/
10 − Dva návozy hlušiny jako úvodní stavby hráze nerealizovaného
monstrózního socialistického projektu výstavby jezera /P 4,5/
11 − Rekultivovaný návoz, kde již byly prováděny zemědělské
pěstební práce /P 4/
Uložením skrývky na netěžených místech Vrbického jezera vznikly
vyvýšené poloostrovy.

Hranice vlivů poddolování

Severní hranice doznívajících vlivů bývalé těžby dolů Odra a Heř−
manice. Vymezuje území ovlivněné důlní činností, kde se projevují,
nebo se mohou projevovat deformace terénu a s tím spojené důlní
škody. Poddolování se zde již neprojevuje markantní deformací teré−
nu. V Záblatí »Na Pískách« a v jižní části Vrbice však stále dochází
k narušování statiky domů.

ZOOL – Hraniční přechody

− Hraniční přechod ČR − Polsko (Starý Bohumín − Chalupki) pro pěší,
osobní a nákladní auta. /G 6/
− Hraniční přechod ČR − Polsko, brodem v Šunychlu−Kopytově. (Je
určen zejména vlastníkům půdy na druhé straně hranice.) /B 8/

22



Vojenské opevnění »Na Trati« je dnes skanzenem vojenské 
historie a je přístupné veřejnosti. Zrenovovali jej členové Klubu
vojenské historie Bohumín, kteří si říkají »bunkrologové«. ▼

TECHNIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA

Pásmo pevnůstek

Objekty lehkého a těžkého vojenského opevnění, protitankové
příkopy – toto opevnění budované v letech 1935−1938 má na
území Bohumína tyto zvláštnosti:
− Těžký objekt v Šunychlu je nejvýchodnější (krajní) z celého čs.

hraničního opevnění.
− Od Šunychlu na východ pokračují jen lehké (pěchotní) pevnůstky.
− Objekt »Na trati« u železnice tvoří dvě pevnosti po stranách kole−

jí, které jsou spojeny podzemní chodbou. Je to jediný objekt toho−
to druhu v celém čs. pevnostním systému. 

− Objekt MO−S4 »U šedé vily« na ul. Okrajní

▲ Vedle železničního mostu přes řeku Odru z roku 1849 
se v roce 2004 začal budovat dálniční přivaděč s novým 
silničním mostem do Polska.

»Antošovické lávka« znovu postavená po povodni v r. 1997.

Zx – Technické zajímavosti neuvedené jinak

1 − Železniční most ve Starém Bohumíně, postavený v roce 1849, má
pohnutou historii. Poprvé byl zničen v prvém dnu prusko−rakouské
války v roce 1866, podruhé v prvém dnu přepadení Polska nacistic−
kým Německem v roce 1939 a potřetí byl zničen německou armá−
dou na konci 2. světové války v roce 1945. Byl silně poškozen při
povodni v roce 1997. /H 5/
2 − Silniční most ve Starém Bohumíně − část na českém území je
nová po roce 1945, protože byla zničena ustupujícími německými
vojsky na konci 2. světové války.  /G 6/
3 − Místo, kde byla hloubena důlní jáma. V šedesátých letech byla
ve Vrbici metodou zmrazování půdy a vrtáním hloubena důlní jáma
− nebyla dokončena a byla zasypána. Dnes zde zbyl jen kontrolní
ventil. /O 4/
4 − Místo upravené pro nakládku lodí, které odsud vyplouvaly 
v r. 1975. Na plochých člunech byly po Odře přepravovány nákla−
dy o váze až 94 tun. /D 9/
5 − Hluboké betonové koryto vodního toku Bajcůvka, často pod
úrovní hladin obou Kališových jezer. /G 7/
6 − Pozůstatky kolejového svršku úzkorozchodné trati z bývalého 
hliníku do bývalé cihelny. /L 13/

7 − Místo zvané »Kočandovec«, kde stávala parní cihelna a továrna
na šamotové zboží. Objekty později sloužily inseminační stanici.
Dnes jsou zde pozůstatky betonových staveb cihelny. /M 13/
8 − Skládka kruhových svitků surových drátů před zpracováním
v Drátovnách ŽDB  skýtá zajímavý pohled z jedoucího vlaku. /N 7/
8 − Skládka kruhových svitků drátů na nádvoří závodu Bekaert. /M 7/
9 − »Antošovická lávka« pro pěší. Byla stržena při povodni v r. 1997
a obnovena v provedení i pro »vozíčkáře« v roce 2000. /K 5/
10 − Návoz velkých lomových kamenů v místě vymílání břehů řeky
Odry. /C 8/
11 − Zesílení pravého břehu Odry v místech, kde v 60. letech došlo
k protržení hráze a zatopení Vrbice a Pudlova. Byl to důvod k vybu−
dování ochranné hráze od soutoku Ostravice a Odry až po vrbickou
Stružku v Pudlově. /P 1/
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V r. 1999 proběhla náročná úprava břehů Skřečoňského potoka
- byly spoutány drátokamennými konstrukcemi (gabiony). ▼ 

12 − Kruhová remíza na hlavním nádraží. (Kruhová remíza: budova
kruhového půdorysu sloužící k odstavování nebo k údržbě a opra−
vám lokomotiv. Ty na paprskovitě rozmístěná stanoviště najíždějí
přes točnu − otočnou mostovou konstrukci). Původní budova z r. 1891
byla několikrát přestavována a rozšiřována. Dnešní podobu získala
v r. 1984. Je dobře viditelná z jedoucího vlaku. /L 10/
13 − Kruhová remíza na přednádraží. Původní budova z r. 1902
získala dnešní podobu v r. 1944. Slouží obslužným organizacím 
k remízování lokomotiv a kolejových montážních prostředků. Je
viditelná z jedoucího vlaku.  /M, N 8/
14 − Pozůstatky tzv. »Německého valu«, který se v délce 3,1 km
táhne železniční stanicí na zastavěné straně Vrbice. Měl sloužit k pří−
mému spojení z Ostravy na Chalupki (a dále do Berlína) mimo velký
železniční uzel Bohumín. Nebyl nikdy zprovozněn a se skončením 
2. světové války ztratil svůj význam. /P 2 až N 6/
15 − VADS − Vypařovací a desinfekční stanice. Rozsáhlé zařízení 
k čištění vnitřků železničních a silničních cisteren od zbytků přepra−
vovaných ropných látek a k čištění a desinfekci železničních vozů,
např. po dopravě dobytka. /O 7/
16 − OPJ − Opravna pantografických jednotek. Hala o délce více
než 100 m, v níž je prováděna údržba a opravy souprav elektrických
jednotek tzv. »panťáků«. Jedna z mála v republice. /K 11/
17 − ČOV − čistírna odpadních vod v Šunychlu s denní kapacitou
8401 m3. /E 10/
18 − Těžba štěrkopísku korečkovými rypadly a drapákovými bagry 
z hloubky až 20 m. /C 8/
19 − Komplex úpravny (třídírny) a betonárny. /G 7/
20 − Končící těžba štěrkopísku. /M 4/
21 − Komplex úpravny. Vyniká vysoká stavba mostového dopravní−
ku pro selektivní ukládání vytříděných druhů. /N 5/
22 − Kotvící zařízení pro instalaci norných stěn při ekologických
haváriích na řece /G 6/
23 − Nové protipovodňové stavby, které se začaly budovat v roce
2004 DOPLNIT

24 − Technický komplex zabezpečení osobní kolejové dopravy vy−
budovaný v areálu nádraží Českých drah v roce 2004 v rámci rekon−
strukce železničního koridoru. /L 10/
25 − Výstavba silničního mostu do Polska zahájená v r. 2004. /H 5/

Zx − Skřečoňský potok

Nevelký potok s rozsáhlým povodím se v době dešťů stává vážným
nebezpečím. Na horním konci protéká nezpevněnou lesnatou a dále
osídlenou oblastí. Proto je zajištěn některými technickými stavbami.
25 − Suchá nádrž určená k zadržení přívalových vod s přepadovým
kanálem. (Malá přehrada se sypanou hrází). /M 13/
26 − 460 m dlouhý průtok potoka vedený podpovrchovou kanaliza−
cí                                           /K, L 13/
27 − Umělé vedení potoka ve svahu, t.j. nad levobřežnými pozemky
a domy.                              /K 13/
28 − Zpevnění břehů potoka souvislým položením kulatiny − »laťo−
vými plůtky« /K 13/
29 − Zpevnění břehů potoka drobným kamenem vázáným do bloků
− »drátokamennými matracemi − gabiony« /K 13/
30 − Přečerpávací studny, které zabraňují zátopám sklepů v lokalitě
Nové Vsi a Olšinek, vybudované v r. 2004 /I, J 12/

Zx − Pozůstatky úzkorozchodné
tramvajové tratě

31 − Přícestní pás na místě kolejového svršku v městské části Skře−
čoň »u Borku«. /K 14/
32 − Zbytky mostovky nad tratí ČD a kolejového svršku na »Skřečoň−
ském mostě«. Dnes zde vede i chodník pro pěší a cyklisty. /K 11/
33 − Více než 300 m dlouhý pozůstatek kolejového svršku v měst−
ské části Pudlov /M 7/
34 − Dlouhá polní cesta na místě kolejového svršku v Pudlově. /N 5/
35 − Bývalá elektrická trať v zastavěné části Vrbice. Dnes jsou zde
předzahrádky a chodníky. /P2 až N 5/
36 − Třída Dr. E. Beneše − symbolický 10 m dlouhý úsek kolejí 
v dlažbě. /L 9/
− Budovy remíz bývalé el. tratě v Novém a Starém Bohumíně. (Viz.
vybrané budovy v kapitole Stavebnictví a architektura).

TECHNIKA, PRŮMYSL, DOPRAVA
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▲ Výstavba čistírny odpadních vod v Šunychlu byla dokončena 
v roce 1999 polskou fimou Budimex.



(značky a indexy v mapě hnědou barvou)

STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURA

Významné a zajímavé
skupiny a řady staveb

1 − Centrální zóna města /L 9/
2 − Bývalá jatka a lázně z r. 1904 − estetický
zajímavý komplex na křižovatce ulic Jateční
a Čs. armády /K 8/
3 − Bývalé sklady na Lidické ulici − zajímavá
skupina budov /L 10/
4 − Areál bývalých kasáren s typickou
podobou − nízkými budovami, betonovou
nástupní plochou a zvýšeným betonovým
plotem. /J 10/
5 − Zachovalá kolonie cihlových činžovních
dvoupatrových domů na Nádražní ul. /L 9/
6 − »Finské domky« − řada čtyř jednopatro−
vých rodinných domků na ulici Petra Cingra

/J 7, 8/
7 − Řadová zástavba dvanácti rodinných
domů ve Skřečoni na ulici Zátiší /L 12/
8 − Řada osmi panelových rodinných dvoj−
domků na Koperníkově ulici /I 10/
9 − Rodinné domy srubového typu na
Ostravské ulici ve Starém Bohumíně /H 7/
10 − Skupina rodinných domů »Okál« na
Školní ul. v Pudlově /K, L 8/
11 − Komplex dvou činžovních domů s řadou
hospodářských přístavků a venkovní prádel−
nou na Drátovenské ul. v Pudlově /L 7, 8/
12 − Skupina domů na Budovatelské ul. posta−
vených jako první na bohumínsku sociali−
stickou tzv. »proudovou metodou« /N 10/

▲ Dům pokojného stáří sv. Františka z Asissi ve Starém Bohumíně provozuje Charita.

Náměstí Budoucnosti pojmenovali občané v anketě, kterou město vyhlásilo po celkové
rekonstrukci této klidové zóny . ▼
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▲ Budova městského úřadu je výraznou dominantou náměstí T. G. Masaryka. 
Byla navržena na prohlášení za kulturní památku.

Rekonstruovaná tř. Dr. E. Beneše zahájila v r. 2001 1. etapu úprav centra města.

STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURA

Zajímavé stavby nové
a adaptované

1 − BILLA − supermarket na ul. 9. května 
(r. 1999). /L 9/
2 − ALBERT − supermarket potravin na ul. Čs.
armády (r. 1998). /K 8/
3 − Budova Finančního úřadu na Studentské
ulici. /K−L 10/
4 − Adaptovaný bezbariérový dům pro imo−
bilní občany ve Starém Bohumíně. /G 6/
5 − Adaptovaný Dům pokojného stáří sv.
Františka z Assisi ve Starém Bohumíně (pro−
vozuje Charita). /G 6/
6 − Dům s pečovatelskou službou ČČK
v Pudlově Na Chalupách. /K 8/
7 − Řada domů na rekonstruované pěší zóně
tř. Dr. E. Beneše /K, L 9/
8 − Adaptované domy na ul. Komenského a
Čs. armády. /K 9/
9 − Drátovenský závod Bekaert v Pudlově.
Podnik vybavený špičkovou technologií 3.
tisíciletí.        /M 7/

Benzinové čerpací stanice:
− ve Vrbici /P 3/
− v Pudlově /L 6/
− v Šunychlu /H 10/
− ve Starém Bohumíně /J 7/

▲ Původní vstup do budovy radnice 
byl v roce 2002 zrekonstruován podle
dobových fotografií.

Zastřešením kluziště dostal sportovní
areál v parku Petra Bezruče v roce
2001 novou dominantu.  

▲
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STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTURA

Ostatní zajímavé stavby

10 − Výšková budova lokomotivního depa z r. 1943. Do 70. let nej−
vyšší budova ve městě, dlouho vybavená výtahem »páternoster«. 
V sedmém patře byly umístěny nádrže o objemu 300 tisíc litrů, slou−
žící jako vodojemy s vodou pro parní lokomotivy /K 10/

11 − Budova bývalé remízy úzkorozchodných tramvají z r. 1913.
Skvost architektury technické stavby byl kolem r. 1975 přestavbami
architektonicky zničen. /K 11/

12 − Bývalá remíza úzkorozchodných tramvají ve Starém Bohu−
míně. Podlouhlá budova s výrazně vysokými vraty. /H 7/

13 − Budova Městského úřadu. Původně vystavěná v r. 1894 jako
německá škola. Až do r. 1914 byla dostavována do dnešní podoby.

/K 10/

14 − Starý mlýn v Šunychlu /H 9/

15 − Dům čp. 102 ve Starém Bohumíně. Mlýn z r. 1854, který byl
poháněn vodním náhonem z Odry. /H 6/

▲ Takto vypadala stavba plaveckého bazénu v době uzávěrky
publikace (červenec 2004). Koncem roku 2004 už bazén rozšířil

možnosti sportovního vyžití v Bohumíně (vizualizace). ▼  

▲ Adaptovaná budova na ul. 1. máje v městské části Skřečoň, 
v níž sídlí pošta a pobočka městské knihovny.

▲ Nový dětský koutek vyrostl v r. 2001 v proluce na pěší
zóně tř. Dr. E. Beneše a o rok později na sídlišti na Tovární uli-
ci. ▼
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B − Kino K.A.R. (Kulturní agentura Radost). Provoz kina a tanečních
souborů. Kulturní a tělovýchovné programy, besedy s občany. /L 10/
D − Dětský koutek. Stabilní prvky pro zábavu dětí − pískoviště, kolo−
toče, houpačky a prolézačky.

�� Informační centra − poskytují základní informace o městě:
− při městské knihovně /K 10/
− v budově radnice /K 10/
− ve vestibulu nádraží ČD /L 10/

K − Městská knihovna s automatizovaným výpůjčním systémem. Má
pobočky ve Starém Bohumíně, Skřečoni a Záblatí. Prostory jsou
využívány také k výstavám a vernisážím. /K 10/
M − Muzeum ŽDB. Archivuje a vystavuje muzejní písemné a fo−
tografické materiály o ŽDB. /M 9/
G − Galerie »Na Ochozu«, Dům kultury ŽDB, a.s. /M 9/

(značky a indexy v mapě modrou barvou)

Rx – Rekreační místa, cíle vycházek

− HOBBY PARK. Stále se rozšiřující rozsáhlé místo ve východní části
parku Petra Bezruče a přilehlém areálu zimního stadionu určené pro
zábavu nejmenších, pro sportovní, kulturní a společenské vyžití dětí
a dospělých. Jeho součástí je: ●●  SKATE PARK (»U« rampa, nájez−
dové plochy a překážky pro kolečkové brusle a skateboardy) ●●  tři
hřiště pro PETANQUE ●●  VODNÍ SVĚT pro nejmenší ●●  ZÁBAVNÉ
PRVKY pro nejmenší, dřevěné stavby ●●    POSEZENÍ PRO TEENAGE−
RY společně s liánovým kolotočem ●●    SPOLEČENSKÝ AREÁL pro pořá−
dání letních městských kulturních akcí v místě bývalého letního kina
●●    krytý ZIMNÍ STADION s využitím pro míčové hry v letním období
●●  krytý PLAVECKÝ BAZÉN se zábavnými prvky ●●  LETNÍ OBČER−
STVENÍ ●●  kryté PÓDIUM pro kulturní a společenské akce /K 10/
1 − Rekreace na Vrbickém jezeře. Koupání vhodné i pro děti.
Můstek pro skoky na vodních lyžích, půjčovna loděk, motorových
člunů a vodních skútrů. Občerstvení. /O 1, P 2/
2 − Rekreace na Kališově jezeře. Koupání vhodné i pro děti. Je možné
obnovení jachtingu. Minigolf, beach volejbal, občerstvení./F 8, G 9/
3 − Rekreace u jezera Gliňoč ve Skřečoni. Rekreační pobyt v pěkném
lesním prostředí. Voda však nebývá vhodná ke koupání. /L 14/
4 − Vyjížďky na ponících a koních v Šunychlu. Občerstvení. /G 11/
5 − Vyjížďky na koních v Šunychlu. Výcvik jezdců. Kočárové svatby.
Ustájení koní. /I 10/
6 − Trať a půjčovna motokár, minibiků a elektromotorek v Šunych−
lu. /I 10/

▲ Multikulturní Bohumínské léto-kruhy jsou každoročně
prázdninovým oživením 

Taneční soubor Radost má již více než dvacetiletou tradici 
a celou řadu významných úspěchů  na svém kontě. ▼

Míst pro trávení volného času dětí je ve městě mnoho.
Největším dětským hřištěm je však Hobby park, který vytváří
přechod mezi parkem Petra Bezruče a sportovním areálem.▼
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Rr – Rybářské revíry

Rybářské revíry Českého rybářského svazu na katastru Bohumína 
jsou hojně vyhledávány i cizími rybáři. Nejvíce lovenými druhy ryb
zde jsou kapr, štika, candát a amur. Jezera mají omezení místa lovu
v souvislosti s těžbou štěrkopísku a jeho úpravou.
●●  ODRA v celé délce hranice katastru včetně Bohumínské a Vrbické
stružky. Celoročně. ●●    OLŠE v celé délce hranice katastru. Celoročně.
●●  Slepé rameno ODRY. Celoročně.●●  VRBICKÉ JEZERO ●●  MALÉ
KALIŠOVO JEZERO●●  KALIŠOVO JEZERO.

Sx – Společenské areály

Venkovní místa pro pořádání letních kulturních a sportovních akcí a
setkání občanů.
1 − Nový Bohumín: náměstí T. G. Masaryka. Slavnostní shromáž−
dění občanů, výroční akce, příležitostní trhy, dětské akce. Start a cíl
tradičních cyklistických závodů a Běhu ulicemi města. /K 9/
2 − Nový Bohumín: Park Petr Bezruče. Velké městské slavnosti a
jiné akce. /K 11/
3 − Starý Bohumín: venkovní areál restaurace Sokolovna u nemoc−
nice. /H 7/
4 − Skřečoň: Venkovní areál hasičské zbrojnice. /L 12/
5 − Záblatí: Areál za sokolovnou vč. hřiště kopané. /P 11/
6 − Vrbice: Zahrádkářský areál a hřiště kopané. /O 3 a P 2/
7 − Šunychl: Areál proti restauraci »U Chlebíka« /H 10/

Místo konání tradičních poutí (»odpustů«): ●●  Starý Bohumín,
náměstí /G 6/ ●●  Skřečoň, okolí kostela a školní hřiště /L 13/S

Místa zimních sportů

1 − Bruslení na malém rybníku ve Starém Bohumíně /J 7/
2 − Jízda na saních a bobech u bunkru ve Starém Bohumíně /I 8/

❄❄

Vybraná hřiště

1 − Travnaté hřiště kopané TJ ŽDB »Faja«. Krytá tribuna s kapacitou
2000 diváků. /N 9/
2 − Škvárové hřiště kopané TJ ŽDB »Faja«. Tréninkové hřiště. /N 9/
3 − Travnaté hřiště kopané FC Rapid Skřečoň »Za parkem«. /J 10/
4 − Škvárové hřiště kopané FC Rapid Skřečoň. Tréninkové hřiště 
s využitím i pro utkání různých zájmových skupin a DDM. /K 10/
5 − Travnaté hřiště TJ ŽDB »B« ve Vrbici. Využití i jako společenský
areál (letní slavnosti).  /P 2/
6 − Travnaté hřiště kopané Viktorie Bohumín ve Starém Bohumíně.
Využití i jako společenský areál (letní slavnosti). /I 7/
7 − Travnaté hřiště kopané TJ Slovan v Záblatí (za sokolovnou).
Využití i jako společenský areál (letní slavnosti). /P 11/
8 − Antukové hřiště házené a malé kopané TJ Sokol Nový Bohumín
»Na Kuželně«. Využití pro utkání různých zájmových skupin./K 10/

x

▲ Tenisové kurty TJ Sokola Bohumín 
v parku P. Bezruč slouží zejména široké
veřejnosti, ale také ligovým zápasům.

▲ Malý venkovní sportovní areál 
»Na Kuželně« mohou využívat sportovci
pro turnaje v malé kopané a volejbalu.

▲ Nově vybudovaná kuželna se čtyřmi
kuželkářskými dráhami znovu potvrdila
název areálu »Na Kuželně«.

Jezero Kališok poskytuje prostor nejen pro koupání, ale i pro 
sportovní rybaření. Každý rok se zde vysadí několik tisíc ryb. ▼
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Vybrané herny a posilovny

1 − Herna sportovního kulečníku TJ ŽDB na Čáslavské ul. v bývalém
Domě služeb. Hraje se zde 1. liga. /K 9/
2 − Herna stolního tenisu TJ ŽDB v budově Městského úřadu Bohu−
mín. /K 10/
3 − Herna stolního tenisu TJ Sokol Záblatí a místo nácviku na vše−
sokolské slety. /P 11/
4 − Tělocvična a posilovna TJ Viktorie Bohumín ve Starém Bohumí−
ně na Slezské ul. Šachy, zdravotní TV, aerobik, kulturistika, silový
trojboj, nohejbal. /H 6/
5 − Gymnázium Františka Živného, Bohumín. Kondiční posilování,
solárium, stolní tenis. Určeno pro veřejnost. /K 10/
6 − Tělocvična Domu dětí a mládeže, Janáčkova ul. Florbal a míčové
sporty. /J 10/
7 − Kuželna se třemi kuželkářskými drahami, areál »Na Kuželně«,
Fügnerova ul. /K 10/
8 − Bowling v restauraci Zlatý jelen, Šunychelská ul. /H 10/
9 − Sport centrum − squash, badminton, spinning na Mírové ul. /K 9/
10 − Sportovní centrum Velman, squash, badminton na Komen−
ského ul. /K 9/
11 − Letní provoz zimního stadionu − tenis, badminton. /K 11/

9 − Dvě antuková hřiště odbíjené TJ Sokol Nový Bohumín »Na
Kuželně«. /K 10/
10 − Antukové hřiště odbíjené a tenisu u nádraží. Využití převážně
pro neorganizovanou veřejnost. /L 10/
11 − Tenisové hřiště TJ Sokol Bohumín »Za parkem«. Sedm antuko−
vých kurtů, tréninková stěna, krytá tribuna. Využití i pro neorgani−
zovanou veřejnost. /J 10/
12 − Tenisové hřiště Sportovně−rekreačního klubu ve Starém Bohu−
míně. Tři antukové kurty, tréninková stěna, bufet. Využití i pro ne−
organizovanou veřejnost. /H 6/
13 − Atletické hřiště s umělým povrchem běžecké dráhy u ZŠ na ul.
Čs. armády /K 9/
14 − Skate park − hřiště pro skateboarding v Hobby parku /J 11/
15 − Čtyři tenisové kurty SOŠ a SOU na Revoluční ul. /N 10/
ZS − Zimní stadion v Hobby parku, park P. Bezruče. Hokej, bruslení
a krasobruslení i pro neorganizovanou veřejnost. /J, K 11/
PB − Krytý plavecký bazén se zábavnými prvky v Hobby parku /J 11/
− HOBBY PARK − viz R − rekreační místa /J 11/

▲ Sportovní kulečník si můžete přijít
zahrát do Billiard clubu na Čáslavské ul.
- herny několikanásobných mistrů ČR. 

▲ Medailemi z mezinárodních soutěží by
mohli bohumínští vzpěrači dláždit. Patří
k nim i olympionik Karel Prohl. 

▲ Své první úspěchy slaví i nejmenší
hokejisté HC Káčata, kteří trénují 
na zimním stadionu v Hobby parku.

Divácky přitažlivou akcí je florbalovo - hokejová show, které se
zúčastňují i hokejové hvězdy zvučných jmen. Na zimním stadionu
ji pořádá  florbalový oddíl 1. SC Bohumín´98. ▼



Projížďka v bryčce tažené koněm je vyhledávanou atrakcí.
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Střelnice

− Myslivecká střelnice Záblatí. Profesionální střelba brokovnicí na
baterii a skeetu, malorážkou na pevný i pohyblivý cíl. /N 13/
− Sportovní střelnice Skřečoň. Sportovní střelba na krátké vzdálenos−
ti vzduchovými a kulovými zbraněmi pro organizované i amatérské
zájemce. /L 14/

Zx – Kulturní a sportovní zajímavosti
neuvedené jinak

1 − Voliéra drobného ptactva v parku Petra Bezruče /J 10/
2 − Chov pštrosů afrických v safari Kovaříkových v Záblatí. /O 11/

▼

Významné nebo známé společenské
místnosti

1 − Dům kultury ŽDB na Bezručově ul. Velké scénické programy −
kulturní a sportovní, vystoupení zájezdových divadel, plesy a zába−
vy. Kavárna, výstavní galerie »Na Ochozu«. Jsou zde pořádány i vel−
ké sportovní akce, např. turnaj vzpěračů »Mezinárodní Velká cena
Bohumína«. /M 9/
2 − Závodní klub Bochemie na Lidické ul. Malé scénické programy,
plesy a zábavy. /L 10/
3 − Budova kina a sídlo Kulturní agentury Radost. /L 10/
4 − Areál »Kuželna« na Fügnerově ul. Sportovní a kulturní akce,
restaurace s letním venkovním posezením, bar »Sportovka«.
Centrum městských soutěží v malé kopané a odbíjené. /K 10/
5 − Sokolovna TJ Sokol Záblatí, Sokolská ul. Plesy, zábavy a jiné
společenské akce. /P 11/
6 − Budova PZKO − Polského kulturně−osvětového svazu v Novém
Bohumíně, Masarykova ul. Plesy, zábavy a jiná setkání Svazu a
dalších zájmových skupin. /K 9/
7 − Dům dětí a mládeže na Janáčkově ul. Zájmová činnost dětí, je−
jich scénická a tělocvičná vystoupení. Sídlo mateřského centra
SLŮNĚ a florbalového oddílu 1. SC Bohumín 1998. /J 10/
8 − Centrum mladé rodiny BOBEŠ na Nerudově ulici. Mimoškolní
zařízení pro děti předškolního věku s rodiči. /J 9/
9 − BART − středisko bohumínských umělců na Nerudově ulici. /J 9/
10 − Koncertní sál Základní umělecké školy, Žižkova ul. /K 9/

Mezi pravidelné kulturní akce patří 
i koncerty žáků ZUŠ pořádané v krásném
prostředí koncertního sálu školy. ▼ 

Občanské sdružení Maryška pořádá pro
širokou veřejnost řadu zajímavých akcí -
třeba »maratón ve čtení« na pěší zóně.▼ 

Taneční show mažoretek s koncerty 
dechových orchestrů na pěší zóně 
pořádá Kulturní agentura Radost. ▼ 
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Řada (lomená řada) stromů. Alej.

− Dvě řady středně velkých jasanů tvoří proti průčelí kostela v No−
vém Bohumíně výraznou alej /K 9/
− Alej jírovců maďalů (nesprávně kaštanů) kolem centrální cesty
parkem Petra Bezruče /K 10/
− Řada jírovců maďalů na Nádražní ulici u nádraží /L 9/
− 370 m dlouhá řada středně velkých tůjí−zeravů před budovou ředi−
telství ŽDB /M 9/
− 140 m dlouhá řada vzrostlých tůjí−zeravů na Janáčkově ul. /J 10/
− Lomená řada topolů bílých na Studentské ul. které jsou v době 
odkvětu zdrojem poletujícího bílého chmýří v širokém okolí /K 10/
− Krátká lipová alej od hlavní cesty ke hřbitovu ve Skřečoni /J 13/
− Uzavřená klenba korun stromů nad ulicí Jana Palacha /K 10/
− Řady topolů kolem bývalých kasáren v Šunychlu /H 11/
− Mohutné jasany, javory a lípy − roztroušený výskyt na obou stra−
nách silnice Skřečoň − Rychvald. (Až 130 cm v průměru). /M, N 13/
− 2 km dlouhá řada topolů lemuje železniční trať ve Vrbici /P 4/

Niva řeky Odry

Pravobřežné území toku Odry s Kališovými jezery a mokřady
slepých ramen od severního okraje Starého Bohumína po soutok
Odry a Olše. Na tomto území se vyskytují ohrožené, chráněné a regio−
nálně významné druhy fauny a flory zasluhující pozornost, např. škeble
rybničná, jelec jeseň, užovka podplamatá, skokan zelený a menší,
čolek obecný, rosnička zelená, vydra říční, vodouš rudonohý krope−
natý, pisík obecný, ledňáček říční, břehule říční, hýl rudý, chřástal
polní, rybák obecný, konipas luční, krahujec obecný, ostříž lesní,
starček bahenní, prvosenka vyšší, hloh jednoblizný, brslen evropský.

Niva řeky Olše

Obdobně významné území je podél řeky Olše, které se většinou
nachází na katastru obce Dolní Lutyně.

Parky

1 − Park Petra Bezruče. Z původního lesního porostu začal vznikat
v r. 1907. Má rozlohu 10,9 ha a vyskytuje se v něm pestrá škála
dřevin, např. buk červený, jasan převislý, dřišťál, javor stříbrný, jilm,
jinan dvojlaločný, jírovec osmimužný, katalpa nádherná, liliovník
tulipánokvětý, smrk omorika, rhododendron (azalka), smrk pichlavý,
šácholán vrbolistý, tavolník, tis červený, tsuga kanadská. /K 10/

2 − Park ve Skřečoni. Estetická stromová skupina s typicky parkovou
úpravou, která dnes již neslouží svému účelu. /L 12/

3 − Březový parčík ve Starém Bohumíně. Estetický malý parčík
tvořený jen vzrostlými břízami. /H 6/

4 − Park R. Masného ve Vrbici. Park z nízkých dřevin na místě, kde
původně bylo hřiště, které muselo ustoupit zahájené, ale nedokon−
čené stavbě dolu. /O 4/

5 − Parčík zakladatelů nemocnice. Před nemocnicí na Slezské ul. 
ve Starém Bohumíně. /H 7/

Zx – Přírodovědné zajímavosti 
neuvedené jinak

− Změny krajiny vlivem těžby cihlářské hlíny, štěrkopísku a písku.
Nejvýraznější důsledky zanechává těžba štěrkopísku, která dala
vznik třem jezerům na katastru města: Vrbickému jezeru, Kališovu
jezeru a Malému Kališovu jezeru. /Z 1 až Z 6/
1 − Okolí jezírek »Gliňoč« ve Skřečoni. Stále viditelným pozůstat−
kem těžby jsou prudké východní a jižní svahy okolí jezírek a drob−
né terénní nerovnosti. Na horním východním okraji je řada pozůs−
tatků technického vybavení. Obě jezírka jsou výsledkem dodatečné
těžby písku po odtěžení vrstvy hlíny. /L 13/
2 − Les »Baginec« v Záblatí. Pozůstatkem těžby jsou prudké jižní a
východní svahy, zavodněné úseky po narušení režimu spodních vod
a horizontální cesty. /N 12/
3 − Strž v Záblatí. Bývalá pískovna, kde se rumpálem z hloubky těžil
písek pro slévárnu. /O 11/

(značky a indexy v mapě zelenou barvou)

▲ Plavba po Odře, která v úseku od hraničního přechodu 
až po soutok s Olší vytváří jedinečné meandry, je zážitkem

▲ Ulice Jana Palacha je zahalena do přítmí aleje, jež vytváří
zelenou souvislou klenbu stromů.

PŘÍRODA

32



▲ Věž kostela ve Starém
Bohumíně se stala hnízdištěm
poštolky obecné. Již několik 
let zde vyvádí své mladé.

▲ Na březích Odry se 
zabydleli bobři. Okusy stromů
jsou neklamným znamením, 
že se tady usídlili na stálo.

Jezírka »Gliňoč« ve Skřečoni vznikla jako důsledek těžby 
hlíny, písku a štěrkopísku. Jejich okolí dnes slouží k rekreaci.

Dendrologickým skvostem je park Petra Bezruče, kde rostou
desítky druhů vzácných dřevin. Budování parku začalo v roce
1907 úpravou části bažantnice, kterou městu daroval Jindřich,
hrabě Larisch-Mönnich, tehdejší slezský zemský hejtman. ▼

4 − Okolí myslivecké střelnice v Záblatí. Těžbu hlíny připomínají vý−
chodní a jižní nízké, prudké svahy a terénní nerovnosti. /N 13/
5 − Okolí Skřečoňského potoka. Důsledkem těžby jsou úseky prud−
kého levého břehu v zalesněné části a četné úvozy. /M 13/
6 − »Na pískách« v Záblatí. Prudké svahy v okolí jsou důsledkem
ujíždějícího pískového podloží. /R 11/
7 − Les »Baginec«. Les s proměnlivým úklonem a bujným bylinným
patrem. Vyniká pestrou skladbou letitých stromů. Vyskytují se zde
buky, duby, javory vč. babyk, lípy, habry, vrby, olše, břízy, smrky 
a borovice vejmutovky. /N 12/
8 − Každoročně obsazené hnízdo čápa bílého na nízkém továrním
komíně na ul. Čs. Armády ve Starém Bohumíně. /J 7/
9 − Každoročně obsazené hnízdo čápa bílého na sloupu elektrického
vedení na krajnici cesty mezi domy na Opletalově ulici ve Skřečoni−
Nové Vsi. V létě 2004 hnízdo při el. výboji shořelo. Rozvodné závo−
dy zde umístily kovovou konstrukci pro nové hnízdo. /H 12/
10 − Nové řečiště řeky Odry vytvořené prudkým tokem při povodni
v roce 1997. /F 6/
11 − Slepé říční rameno Odry napájené vodou z Odry při vysoké 
hladině a přepouštěcím objektem z Kališova jezera. /E, F 9/
12 − Vysoké terénní stupně způsobené zátopovou vodou řeky Odry
v Šunychlu−Kopytově a dále kolem řeky Olše na východ. Jsou vyso−
ké i několik metrů. (Školní ukázka plošného vymílání.) /C 9/
13 − Obloukovité terénní stupně jsou pozůstatkem dřívějšího řečiště
Odry. /L 5/
14 − Pramen vody ve Skřečoni, kterému byla přisuzována zázračná
moc − v minulosti využívaný pro svou kvalitu jako zdroj pitné vody
pro široké okolí. V současné době je hygienicky závadný. /L 13/

▼
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MĚSTO ŽIJE BOHATÝM ŽIVOTEM... 

TURISTIKA A ORIENTACE

Místa rozhledu a dalekého výhledu

1 − »Nad Kališovým jezerem« v Šunychlu. Nádherný nadhled na
Kališovo jezero. Pohled na severní okraj města. Při pěkném počasí
jsou viditelné Beskydy. /F 8/
2 − »Ovocná ulice« ve Starém Bohumíně. Úrovňový pohled na se−
verní okraj města. Při pěkném počasí jsou viditelné Beskydy. /H 8/
3 − »Kočandovec« v Záblatí. Mírný nadhled na výškové budovy ve
městě. /M 12/
4 − »Vrbice«. Nevýrazný úrovňový pohled na jihozápadní okraj
města. První pohled na město při příjezdu od Ostravy. /N 5/
5 − »Železárenský most« na Bezručově ul. Mírný nadhled na nej−
bližší okolí. Zajímavý oboustranný pohled na kolejiště ČD. /L 9/
6 − »Skřečoňský most«. Kruhový nadhled na okolí. Zajímavý pohled
na kolejiště ČD a zejména rozřaďování vagónů. /K 11/
7 − »Soutok Odry a Olše« v Šunychlu−Kopytově. Pohled z úzké kosy
se strmými břehy na soutok Odry a Olše a Odru v Polsku. Je to nej−
severnější a nejníže položené místo katastru Bohumína. /A 7/
8 − »Nad Záblatským rybníkem«. Daleký výhled na část železáren,
Vrbici, Ostravu−Přívoz, Slezskou Ostravu a Heřmanice. Vyniká os−
troh Landeku s prehistorickým nalezištěm. Na obzoru jsou vidět
Oderské vrchy. /O 10/
9 − »Skřečoň − Na kopci«. Nadhled na nejbližší okolí a daleký výhled
do Polska /N 14/

Trasa cykloturistické stezky
Euroregionu Těšínské Slezsko

Mezinárodní cyklistická trasa má celkem zhruba 600 km a na území
ČR je vedena od Bukovce u Jablunkova do Bohumína

Babí léto − září

Pro děti je vykročení do nového školního roku událostí číslo jedna.
Proto programem nabitý den s názvem Babí léto je veselým startem
do nové práce každého školáka.

Pohled shora na Starý Bohumín ▼
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Bohumínské léto−kruhy − srpen

Bohumínské léto−kruhy se staly příležitostí nejen pro dřevořezbáře,
kteří v plenéru vytvářejí poslední týden prázdnin dřevěné skulptury.
Multikulturní akce přináší do města týden hudebních vystoupení,
tance, tvořivé příležitosti pro děti, ale také večerních filmových
představení nebo ukázky jiných kultur, včetně chuťových zážitků.



MĚSTO ŽIJE BOHATÝM ŽIVOTEM...

Běh ulicemi města − květen

Běžeckým svátkem náborového charakteru pro mládež, pro neregistro−
vané i registrované běžce je Běh ulicemi města Bohumína, který má
své pravidelné místo ve sportovním kalendáři. Každoročně startuje
8. května, v Den osvobození od fašismu, na náměstí T. G. Masaryka.
Bývá spojen s Během Terryho Foxe a zúčastňují se jej stovky běžců.

Nejvýznamnější pravidelné sportovní, kulturní a společenské události:
Jaro v K.A.R. − duben

Na tradiční předvelikonoční akci Jaro v K.A.R.
se do Bohumína sjíždějí lidé z širokého
okolí. Mohou zde vidět obnovovaná stará
řemesla, nakoupit rukodělné výrobky, zúčast−
nit se některého z kulturních vystoupení
nebo se občerstvit medovinou a dalšími do−
brotami. Nebo třeba navštívit výstavu, která
z náměstí vytváří dojem pěstované zahrady.

Společenská setkání − po celý rok

Občanům města je věnována pozornost již od narození. Na začátku
života je slavnostně vítá mezi občany města, vyhlašuje nejlepší žáky
základních a středních škol (na snímku), odměňuje za aktivní spor−
tovní i společenský život a na sklonku života nezapomíná na seniory,
které navštěvuje, blahopřeje k významným životním jubileím a po−
řádá pro ně kulturní představení. 

Osobnost roku a Bohumínský Amos − duben

Vyhlášení Osobností
Bohumína a Bohu−

mínského Amose 
v jarních měsících 

se stalo vyhledávanou
společenskou událostí.

Jako Osobnosti roku 
jsou hodnoceni 

sportovci, šiřitelé 
kultury, společensky

významní občané. 
»Amose« získávají

nejlepší učitelé bohu−
mínských základních 

a středních škol.
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MĚSTO ŽIJE BOHATÝM ŽIVOTEM...

Silvestrovský běh − prosinec

Rekreačním proběhnutím ještě před bouřlivými oslavami příchodu
Nového roku je letitá akce Silvestrovský běh. Malí, velcí, rodiny,
děvčata i kluci soutěží o drobné odměny v běhu parkem Petra Bez−
ruče. Samozřejmě zde nechybí horký čaj, grog nebo punč a veselá
nálada, která předznamenává silvestrovskou noc.

Na Štědrý den všichni spolu − prosinec

Kulturní agentura Radost připravuje pro všechny, kteří se o Štědrém
večeru sejdou na náměstí, neobvyklou noc. Koledy, živé výjevy 
z Betléma, ohňostroj a horké občerstvení si vychutnají návštěvníci 
v jedinečném setkání nazvaném »Na Štědrý den všichni spolu«.
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Vánoční koncert Sluníčka − prosinec

Vokální skupina Sluníčko rozdává již léta dárky všem lidem v Bohu−
míně ve formě vánočního koncertu. Sluníčko zůstává, mění se jen
jeho hosté, kteří vystoupení skupiny hudebně doplňují.

M ěsto žije bohatým sportovním, kulturním a společenským
životem. Nemluvili jsme o mnoha sportech a turnajích, 
které v Bohumíně probíhají, o desítkách subjektů, které pro

své okolí připravují všední i nevšední zážitky, o významných osob−
nostech, které město Bohumín zviditelňují každodenně v naší vlasti
i v zahraničí. Bohumínští mohou využívat nejmodernějších informač−
ních prostředků − mají své městské noviny, svůj televizní informační
kanál, své elektronické zpravodajství E−info, každodenně aktualizo−
vané internetové stránky města.

Všechny spojuje jeden fakt − narodili se, žijí nebo pracují ve
městě na soutoku dvou řek, ve městě, které chce všem svým obča−
nům připravovat neustále lepší a lepší podmínky pro život, které
chce být »městem, v němž stojí zato žít«.

Ač leží Bohumín v průmyslové oblasti, přece zde žijí živočišné
druhy, které bychom v těchto místech jen ztěží očekávali. Ani příro−
da nebyla skoupá a obdařila tento prostor meandry, které jsou
fenoménem evropské úrovně.

Rychlost, s jakou se město přetváří, mění a rozkvétá, ovlivňuje
také obsah této publikace, která poprvé vyšla v roce 2000 a po 
čtyřech letech ji aktualizujeme podle pravdivého obrazu současnosti.

František Krejzek, redaktor městských novin OKO


