
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE SUCHÉ VE SLEZSKU 

Dobová pohlednice staré radnice v Dolní a Prostřední Suché z roku 
1929. Byla postavena a zahájila provoz v roce 1927 a měla české 
i polské vedení 
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První písemná zmínka o obci Suchá je z roku 1305  
v soupisu desátků vratislavského biskupa - uvedena 
jako Sucha Utraque. V průběhu 15. století byla rozdělena 
na Dolní a Horní Suchou. Obě části vlastnil syn těšínské 
kněžny Ofky kníže Bolek. Během 16. - 18. století 
probíhalo časté střídání vrchností a dělení na díly, 
zejména po roce 1648 v souvislosti s protireformací  
a udělováním inkolátů Habsburky v zemích koruny 
české.  První zmínka o kostelu (kapli) je z roku 1447,  
v roce 1774 se připomíná dřevěný kostel zasvěcený sv. 
Janu Křtiteli. V roce 1876 byl postaven na jeho místě 
kostel zděný v klasicistním slohu. Od Dolní Suché se jako 
samostatný statek oddělila Prostřední Suchá v roce 
1725. V roce 1788 byla na katastru Dolní Suché založena 
osada Kašpárkovice (dnes již neexistující) tehdejším 
majitelem Dolní Suché těšínským měšťanem Tomášem 
Kašpárkem. Roku 1833 Dolní Suchá přešla sňatkem 

 

PAMÁTNÍK OBĚTEM OBOU 
SVĚTOVÝCH VÁLEK 
 

Autorem památníku, který stojí v Prostřední Suché je  

ak. sochař František Malina. Poprvé byl odhalen 1927 

a následně pak po doplnění v roce 1949. Obsahuje 54 jmen 

padlých obětí v Suché. 
 

  
              
 
 
 
 

7. číslo/Říjen 2013 

Následující tři zpravodaje věnujeme historii Dolní 
a Prostřední Suché. První část pojedná o historii 
obou obcí společně, neboť do roku 1725 a po roce 
1947 do okamžiku sloučení s nově vzniklým 
městem Havířov v roce 1960 tvořily jednu obec.  O 
historii Dolní Suché se zmíníme v části druhé a 
Prostřední Suché, která byla samostatná od roku 
(1725) věnujeme třetí část. 
 

 

 



 

 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

HISTORIE SUCHÉ VE SLEZSKU  
do držení rodu svobodných pánů 
Mattencloitů. Ti již v té době drželi 
Prostřední Suchou. Posledním 
zástupcem tohoto rodu byl Richard 
baron Mattencloit-Ubeli (1862-
1925). Ten v roce 1886 převzal 
hospodářství všech rodinných 
statků, které zahrnovaly kromě 
Dolní a Prostřední Suché, také mj. 
Orlovou, Lazy, Doubravu a Bohumín. 
Obě obce poté sledovaly vývoj 
velkostatku Orlová-Lazy až do roku 
1902, kdy byl velkostatek prodán 
težířstvu Kamenouhelné doly 
Orlová-Lazy, které vlastnili bratři 
Gutmannové. Horní Suchá byla od 
počátku 19. století v držení Larisch-
Moennichů (panství Karviná)  
a sdílela vývoj tohoto dominia. 

Téměř celou svou historii bylo 
toto území mimo hlavní 
komunikační tahy. Až do počátku 
20. století bylo ryze zemědělskou 
oblastí. To se změnilo po roce 1902, 
kdy po prodeji velkostatku 
Gutmannům a průzkumných vrtech 
v roce 1907 začalo hloubení dolu na 
severní části katastru Dolní Suché. 
Pro potřeby výstavby dolu byla 
prodloužena železniční vlečka od 
Nové jámy v Lazích, a v roce 1911 
byla dobudována trať Kunčice – 
Prostřední Suchá, která byla v roce 
1914 dovedena až do Těšína. 
S počátkem těžby v roce 1911 také 
začíná prudký rozvoj a výstavba: 
mezi lety 1900 a 1950 vzrostl počet  
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Národní škola v Dolní Suché. Rok 1930 

 

domů z 312 na 1035 a počet 
obyvatel také trojnásobně na 7869. 
V tomto počtu jsou zahrnuty i tři 
hornické kolonie, Dozorecká, Stará 
(Gutmannská) a Nová, které 
z tohoto počtu měly 61 domů a 
byly postaveny mezi lety 1908 až 
1924.  Největší rozmach obce byl 
ve 20. až 40. letech. 

Po roce 1849 obce příslušely 
správou k soudnímu okresu 
Fryštát. V letech 1918-1920 byly 
obce ve sporném území - probíhal 
spor o Těšínsko, mezi ČSR  
a Polskem. Od října 1938 do září 
1939 obě obce spadaly do 
polského záboru a po vypuknutí 2. 
světové války příslušely k Provincii 
Slezsko s centrem v Katovicích, 
která byla přímou součástí III. říše. 
Od roku 1941 byly všechny tři 
obce sloučeny pod společným 
názvem Suchau. Po skončení II. sv. 
války byly obce opět rozděleny a v 
roce 1947 došlo ke sloučení Dolní  
a Prostřední Suché pod společný 
název Dolní Suchá. Tato sloučená 

obec měla v roce 1950 rozlohu 
1000 ha, 1 035 domů, a 7 869 
obyvatel.  

Od poloviny 50. let se masivně 
začaly projevovat důsledky 
poddolování a následné výkupy 
nemovitostí a asanace. Území je 
masivně postiženo poddolováním 
s následnými poklesy terénu (více 
jak 10 m). Severní části katastrů 
obou obcí jsou zdevastovány  
a vylidněny, podobně jako  
u většiny obcí karvinské části 
OKR, ve které se dobývaly 
převážně mocné sloje černého uhlí 
s následnými masivními projevy 
důlních vlivů na povrchu.  

V roce 1960 byla Dolní Suchá 
přičleněna k nově vzniklému 
městu Havířov. Horní Suchá se 
stala součástí Havířova až v roce 
1975, nicméně v roce 1990 se opět 
osamostatnila a dodnes tvoří 
samostatný správní celek. 

     (Autor: Libor Kus) 

Důl Franz Josef Schacht, který byl později přejmenován na důl Jáma Suchá a nakonec na Důl 

Dukla. Snímek je z roku 1924 

 

 

  

Měšťanská škola v Prostřední Suché. Rok 1929 

 

 

Rodový erb rodiny Gutmannů 

 


