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Pohled na restauraci Lučina v 60. letech. V přízemí se nacházela kavárna a bufet a v prvním 
patře restaurace. V pravé části je kadeřnictví a ve vyšších patrech bytové jednotky.

HISTORIE MĚSTA HAVÍŘOVA
Velký rozmach průmyslu v období po druhé světové válce způsobil nutnost sídelní přestavby Ostravska. 
Původně se počítalo s koncentrací obyvatel do jednoho města, takzvané "Nové Ostravy", ale od toho se záhy 
upustilo a dle nové koncepce se začalo plánovat rozmístění nových obytných oblastí do více lokalit. Jednou z 
nich se podle své strategické polohy stalo území na hranicích obcí Šenova, Šumbarku a Dolních Bludovic. 
Začátkem roku 1947 se uskutečnilo krajinné plánování a tvorba prvních projektů. V říjnu téhož roku se počalo 
s výstavbou prvních domů nového sídliště severně od staré železniční stanice Šumbark.

1947 - Na podzim roku 1947 se začaly provádět první 
výkopy základů nových obytných bloků na rozhraní 
Šenova a Šumbarku.
1948 - Pokračuje příprava projektů pro další obytné 
domy.
1949 - V letních měsících byly dostavěny první domy, 
do kterých se nastěhovali horníci ze starých kolonií v 
Suché, Petřvaldě, Lazích a Radvancích. První domy 
měly byty o 3 pokojích, koupelnu, balkón, ústřední 
topení a elektrickou pračku.
- Začíná výstavba na území Dolní a Prostřední Suché.
1950 - Začalo se stavět nové velké hornického učiliště 
„Pavko Korčagin“ ( dnešní magistrát města ).
1951 - Příprava projektové dokumentace pro začátek 
realizace plynárny v Prostřední Suché.
- U Rosnerova hostince ( stával u velkého rondelu na 
staré bývalé císařské cestě), který byl přebudován na 
nouzovou školu, bylo zřízeno prozatímní středisko 
ČSAD. Na stejném místě stála i pošta.  

1952 - V dolním sídlišti Havířova III postaven Kulturní dům.
- Výstavba domů pokračuje a přesouvá se na území Dolních 
Bludovic.
- V Havířově II byl zřízen dřevěný účelový kulturní dům, kde se 
hrálo divadlo i kino.
1953 - Výstavba dalších 1000 bytů, celkem je to už 1715.
- V provizorních podmínkách začíná fungovat knihovna.
- Začátek výstavby plynárny v Prostřední Suché.
- Ke konci roku byly v obou částech města otevírány první 
potravinové prodejny.
1954 - V srpnu byl podán návrh na územní úpravu v prostoru 
sídliště. Tento návrh se po úpravě stal podkladem pro 
osamostatnění města.
1955 - V únoru byla vypsána soutěž na jméno nového města.
- Ke dni 4. prosince bylo zakládací listinou Krajského národního 
výboru v Ostravě na zasedání, které se konalo 18. prosince v 
budově kina Radost, vyhlášeno město Havířov. Nové katastrální 
území o rozloze 3,5 km2 vzniklo sloučením 230 ha převzatých od 
obce Dolní Bludovice, 61 ha od Šenova a 53 ha od Šumbarku.V 
novém městě po sloučení žilo k 31.12. 16640 obyvatel.
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1956 - Otevřena první nová základní škola 9. května ( nyní ZŠ 
Na Nábřeží ).
- Dostavěno a uvedeno do provozu kino Radost – 8.4.1956.
- Postaveno dalších 857 bytových jednotek.
- Vybudována restaurace „Na Nábřeží“, školka, zdravotní 
středisko a v budově kina byla otevřena noční vinárna „Klub 
Pavilon“.
1957 - Začaly vycházet městské noviny „Hlasy Havířova“.
- Je otevřen společenský dům „Lučina“.
- V květnu zahájila 2x týdně svou činnost Spořitelna.
- Koncem listopadu byla zavedena místní autobusová doprava 
mezi Havířovem I a III.
1958 - Začátek výstavby koupaliště.
- 28. února bylo v Havířově 72 prodejen, 3 restaurace, 3 
hostince, 1 vinárna a 1 mléčný bufet.
- Začalo hrát divadlo loutek.
- V srpnu otevřeno přírodní divadlo u řeky Lučiny.
1959 - Začala fungovat pravidelná městská doprava.
1960 - K Havířovu byly připojeny obce Šumbark, Dolní 
Bludovice, Životice a Dolní Suchá.
- Dokončena výstavba letního kina.
- K 31. prosinci bylo již 48986 obyvatel i s připojenými 
obcemi.
1961 - 27. května – trvalý provoz plynárny v Suché.
- 30. června byla dána do provozu nová železniční trať v 
úseku Havířov – Albrechtice.
- 1. července byla otevřena I. Etapa městského koupaliště.
- V listopadu byl poprvé otevřen Dům potravin „Labužník“ pro 
předvánoční prodej.
1962 - Vznik Rekultivací Havířov. - Počátek výstavby 
panelových domů.
1963 - Vzniká Filmový klub.
- Do provozu byla dána silnice, spojující centrum města a 
Suchou ( dnes ul.Dělnická ).
1964 - Zahájena projektová dokumentace na výstavbu 
Autobusového nádraží.
- Vypsána soutěž na výstavbu centra města.
- Dokončena výstavba Havířova VII a počátek výstavby 
Havířova XIII.
- Začal fungovat Dům kultury v Havířově-Suché.
- Počátek výstavby nemocnice 5.5. – garáže.
1965 - Havířov má 10 let
- Otevřena restaurace „Rybí grill“ ( dnešní Reifeisenbank ).
- Otevřena kavárna a prodej lahůdek „Jitřenka“.
- V prosinci se otevřel restaurační komplex „Kosmos“.
- Začátek výstavby nového vlakového nádraží.
- Otevřena prodejna „Klub odívání mladých“.
1966 - Do provozu dána restaurace a potraviny „Severka“.
- Otevřena hasičská zbrojnice.
- Vznikl „Klub a Hotel AZ“ v křídle dnešního Magistrátu.
- Otevřena prodejna „Dílo“ – v přízemí se nacházela prodejna 
a v prvním patře výstavní síň.
- Začalo se s rekonstrukcí zámečku (nad velkým rondelem), 
zbourány byly jeho hospodářské budovy.
1967 - 25. prosince uvedeno do provozu kino „Centrum“.
- Začala výstavba hotelového komplexu „Merkur“.
- Otevřena centrální pošta.
- Počátek výstavby víceúčelové haly.
- Rada MěNV schvaluje podobu městského znaku.
- Staví se Autobusové nádraží.

1968 - 13.11.1968 byl otevřen zimní stadion – proběhl 
druholigový hokejový zápas mezi  AZ Havířov-Dukla Hodonín.
1969 - Oficiálně otevřena Nemocnice s poliklinikou.
- 27. října bylo slavnostně otevřeno nové vlakové nádraží.
1970 - 1. listopadu zahájen provoz restaurace, vinárny a kavárny 
„Luna“.
- Město slaví 15 let.
1971 - V červnu byla dokončena II. Etapa výstavby koupaliště.
- Ve městě se nachází 3 střední, 2 zvláštní, 24 základních a 34 
mateřských škol.
- 12.-13.června se konal 1. ročník automobilových závodů na 
okruhu Havířov-Šenov.
1972 - Dokončena stavba servisní části „Mototechny“.
- Dokončena první část výstavby obchodního komplexu 
„Permon“ – potraviny.
1973 - 6. září zahájen prodej v obchodním domě „Budoucnost“.
- 9. září proběhl první Havířov v květech.
1974 - K Havířovu byla připojena obec Dolní Datyně.
1975 - Havířov slaví 20 let – vydána pamětní medaile. 
- Připojena obec Horní Suchá.
- Zahájena výstavba městské sportovní haly „Slavia“.
1976 - Zahájení výstavby závodu „Svit“.
1977 - Vedle zimního stadionu se staví hala pro připravované 
Mistrovství Evropy ve vzpírání.
- 30. června dokončena budova Technických služeb.
- 28. srpna počátek výstavby požární zbrojnice v Prostřední 
Suché.
1978 - Dokončena tréninková hala vzpírání.
- 10. – 18. června se konalo 37. Mistrovství Evropy ve vzpírání 
mužů.
- 1. listopadu dostavěna městská sportovní hala „Slavia“.
1979 - 31. ledna uveden do provozu Dům pečovatelské služby ( v 
Podlesí ).
- V listopadu byla zpřístupněna Kotulova dřevěnka – nejstarší 
stavba na území Havířova se stálou expozicí na Hálkově ulici.
1980 - Svit zahajuje výrobu.
- Havířov slaví 25 let – vydána pamětní medaile a poštovní 
známka se znakem města.
- V září uvedena do provozu restaurace „Venuše“.
1981 - 16. – 17. května Mezinárodní závod cestovních, 
sportovních a závodních automobilů.
- 26. – 30. května se konalo 22. Mistrovství Evropy v košíkové 
mužů.
1982 - Začíná výstavba obytného celku v lokalitě Šenov-Zadky.
1983 - Proběhla rekonstrukce letního kina, muzea v Životicích.
- Probíhá výstavba lesoparku v Bludovicích.
- 2. září se otevřel Společenský dům Reneta.
1984 - 24. dubna vystoupil ve víceúčelové hale zpěvák Elton 
John.
- V červnu byla otevřena nová budova muzea vedle památníku 
životické tragédie.
1985 - Havířov slaví 30 let, byla vydána pamětní medaile
- 15. května projel Havířovem cyklistický „Závod míru“.
1986 - Příprava výstavby v lokalitě Šumbark II.
1987 - 4. listopadu byl otevřen Kulturní dům Leoše Janáčka a s 
jeho otevřením proběhla ve výstavní síni Viléma Wünscheho 
zahajovací výstava výtvarných umělců Havířova.
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1988 - Probíhá výstavba v Havířově Šumbarku za Teslou a na 
Šumbarku II.
- 16. září slavnostní otevření hotelové ubytovny „Impuls“ v 
Prostřední Suché.
- 21. září byla dána do provozu přístavba Havířovské polikliniky.
1989 - Dále probíhá rozsáhlá výstavba na Šumbarku II, kde se 
kromě bytových jednotek staví i škola, obchodní prodejny a další.
1990 - Havířov se stal statutárním městem.
- Horní Suchá se osamostatňuje.
1991 - 29. dubna byla otevřena Komerční banka.
- 1. července vyjel do ulic první ekologický autobus na zemní plyn.
- 5. srpna začala v Havířově vysílat kabelová televize.
- 14. září je v Havířově otevřen první azylový dům v ČR „Armáda 
spásy“.
- Vzniká Městská policie.
- Je vyhlášena přírodní památka „Meandry řeky Lučiny“.
1992 - Město získalo prapor.
- Je vyhlášeno památkové ochranné pásmo pro nejstarší stavební 
etapu „SORELA“.
- Svit se mění na akciovou společnost Savela.
1993 - 15. února byla v gymnáziu na Studentské ulici otevřena 
hvězdárna.
- Otevřena expozitura Všeobecné zdravotní pojišťovny.
1994 - byly zhotoveny insignie primátora města.
- 28. května proběhl poslední Mezinárodní automobilový závod na 
okruhu Havířov-Šenov.
- 7.-9. července se v Havířově uskutečnila mezinárodní 
motocyklová slavnost FIM RALLY.
- 15. října otevřeno Nelli centrum na ulici Na Nábřeží.
1995 - Havířov slaví 40 let od svého vzniku, na počest vyrobena 
pamětní medaile k 40. výročí udělení městských práv.
- 5. prosince otevřena galerie „Spirála“ na Dělnické ulici.
- Od března na Šumbarku II začíná fungovat dopravní inspektorát, 
oddělení pasů a víz.
- Vyšla publikace o Havířově ke 40. výročí založení města.
- 2. října byla otevřena na Dlouhé třídě nová banka „Haná“.

1996 - 26.května Mistrovství Evropy ve vzpírání mužů.
1997 - V ulici U Stromovky je dostavěna a otevřena nová 
budova České pojišťovny.
1998 - Slavnostně otevřen po celkové rekonstrukci 
restaurační a hotelový komplex „Zámek“ ( bývalý Šumbarský 
zámeček ).
1999 - Otevřena prodejna Kaufland v Prostřední Suché – ulice 
Za tratí.
- Dostavěna a otevřena nová budova Komerční banky na ulici 
U Stromovky.
2000 - Havířov slaví 45 let.
- Magistrát uvádí do provozu oficiální internetové stránky 
města www.havirov-city.cz.
- Za Kauflanem v Prostřední Suché otevřeno OBI.
- Otevřena druhá prodejna Kaufland u autobusového nádraží.
- Zcela zrekonstruován obchodní dům „Budoucnost“ otevřen 
pod novým názvem Elán.
2001 - Konalo se třetí Mistrovství republiky mažoretek.
- Na Šumbarku je otevřen nový sportovní areál.
2002 - Zahájena kompletní rekonstrukce náměstí Republiky.
- Dostavěn a otevřen hypermarket Tesco.
- Mistrovství světa ve vzpírání mužů.
2003 - Provedena generální oprava prodejny Labužník.
- Otevřen dům s pečovatelskou službou na Karvinské ulici.
2004 - V červnu po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci 
otevřeno koupaliště.
- 12. července otevřen Dům zdraví na Karvinské ulici.
2005 - Havířov slaví 50 let od svého vzniku, byla vydána 
pamětní medaile.
- 3. května vyšla nová kniha „Havířov 1955-2005“.
- Dokončena soudní budova na Dlouhé ulici.
- Dokončena rekonstrukce městského centra.
2006 - Proběhla rekonstrukce střechy zimního stadiónu.
- 16.řína byl otevřen Dům pro seniory na Mánesové ulici.
- 18.října slavnostní odhalení nové sochy "Neraň mé srdce" v 
Cenrálním parku..............pokračování v dalším čísle. (kk)

zdroj: Kroniky města Havířova

ABSTRAKTNÍ OBJEKT
Autor:Konrád Babraj
Místo:Havířov-Podlesí,Ul. E. Krásnohorské u 
Orionu
GPS: N 49°46.2869  E 018°26.9506

Popis: Konstruktivistické dílo vyrobené z 
bronzového svařovaného plechu. Původně stálo 
na betonovém podstavci uprostřed bazénku s 
vodou. Dnes, po zániku vodní plochy leží objekt
i podstavec vedle sebe na trávnaté ploše. (kk)



Havířovský zpravodaj o historii města, Kamil Křenek, email: historie.havirov@seznam.cz, tel: 775878925
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DOBOVÁ
FOTOGRAFIE
Dolní Bludovice-Nieder 
Bludowitz

Dobová fotka 
znázorňuje starý 
korespondenční lístek z 
roku 1905 zaslaný z 
Českého Těšína do 
Dolních Bludovic , které 
jsou součástí dnešního 
Havířova. Byl zaslán na 
adresu paní Ivany 
Rohrmann (kk)

SOUČASNÝ HAVÍŘOV NA FOTOGRAFIÍCH
Park za kinem Radost v podzimním nádechu z roku 2005 stále jednoznačně ukazuje, že Havířov 
patří stále mezi Zelené město, plné nádherných zákoutí stromových alejí. (kk)


