
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prostřední Suchá na dobové pohlednici z roku 1939. Na pravé straně je 
obchod Baťa, uprostřed řeznictví Kotula s katolickým kostelem v pozadí 
a nalevo filiálka spotř. družstva Budoucnost, později hospoda „U Honšů“ 
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18. století - V roce 1725 se uvádí první zmínka 
o Prostřední Suché, která se vydělila z několika dílů 
Dolní Suché a psal se po ní Jan Jiří Lhotský ze Lhoty a na 
Prostřední Suché. 1748 se poprvé připomíná barokní 
zámek v Prostřední Suché a jako vlastník se uvádí Jan 
Josef sv. pán Saint Genois. Dále se zde uvádí Jan Adam 

RELIÉF OBLIČEJE 
 

Autor:    Bronislav Kaleta 
Místo:    Havířov-Prostřední Suchá,  u SOU kp.  Jasioka 
GPS:       N 49°47.6780     E 018°27.5230 
Popis: Dílo je vytvořeno z litého betonu do tří forem. Mezi 
jednotlivými díly jsou viditelné spáry. 
 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

 

 

9. číslo/Prosinec 2013 

Prostřední Suchá (Mittel Suchau, Suchau Średnia) 
vznikla oddělením od Dolní Suché na počátku 18. 
století. Správní hranice obcí a okresů mají svůj 
původ v hranicích katastrálních obcí, které byly 
poprvé tvořeny podle patentu z roku 1785 (josefský 
katastr) z dřívějších obvodů vrchnostenských správ. 
Završil se tím vývoj několika století a souviselo to se 

zdaněním půdy. Vývoj dokončil patent z roku 1817 

(tzv. stabilní katastr). Mapa stabilního katastru pro 

Prostřední Suchou je z roku 1836. Další správní 

vývoj vždy již tyto hranice respektoval. Provisorní 

obecní zřízení z r. 1849 stanoví, že obvod politické 

obce se má krýt s obvodem katastrální obce. Nové 

obecní zřízení z roku 1864 stanoví, že dosavadní 

teritoriální obvod obcí se nemění; připouští však 

změny obvodů, sloučení a rozloučení obcí.  
 

 



 
 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

PROSTŘEDNÍ SUCHÁ VE SLEZSKU  
Gočálkovský z Gočálkovic a po něm 
v roce 1764 František Julius 
Schmied z Eisenberku, který ves 
prodal Anně Aloisii z Troilo. Po 
Anně drží ves Karel Bernart 
Rousecký z Ejvaně. Za jeho éry byl 
nejspíše barokní zámek přestavěn 
do empírového stylu. V roce 1774 
byl postaven dřevěný kostel 
zasvěcený sv. Janu Křtiteli, který 
zavdal spor mezi Dolní a Prostřední 
Suchou, do které části spadá. Spor 
byl rozřešen ve prospěch Prostřední 
Suché. 1787 vznikla při katolickém 
kostele česká škola. 

19. století – Na začátku století, 
v roce 1800 má Prostřední Suchá 70 
domů a 503 obyvatel. 1834 získal 
statek Mikuláš Mattencloit a od této 
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Dělnický dům v Prostřední Suché na 
dobové pohlednici z roku 1918 
 

doby začal zámek chátrat. V 60. 
letech zde byla založena polská 
škola. 

20. století – V roce 1911 byla 
dokončena výstavba železnice 
Kunčice - Prostřední Suchá a 1914 
se prodloužila až do Těšína. 1920 
byla v obci zřízena pošta a 1926 
postavena měšťanská škola. O rok 
později se dokončila výstavba 
radnice. V roce 1947 byla 
Prostřední Suchá spojena s Dolní 
Suchou pod společný název Dolní 
Suchá. 1949 začíná výstavba 
nového sídliště na jižním okraji 
katastru Prostřední Suché a 1960 
společně s Dolní Suchou došlo 
připojení k novému městu 
Havířovu. 

 (Autor: Libor Kus)  

HISTORICKÉ PRAMENY K DĚJINÁM SUCHÉ VE SLEZSKU 

 

 

 

Živnostenská čtvrť na fotce z roku 1929. 
Obchod pana Schönguta a pana Křížky 
 

Obchodní čtvrť nedaleko centra Prostřední 
Suché z roku 1929 
 

 

Informace k dějinám najdeme v historických místopisech Hosák 1938, Hosák 
1961, Hosák 1967, Kuča 1997, Bartoš 2011. Nejobsáhlejší historie včetně 
uvedení pramenů je od Andělína Grobelného z roku 1959. Existují i 
vzpomínky od Adolfa Gajdáčka z roku 1961 a 1973. V několika publikacích 
Klubu přátel hornického muzea jsou obsáhlé zmínky o historii Suché. 
Karvinsko a jeho šachty z roku 2004, Hornické kolonie karvinského okresu I. 
a II. 2007 a 2008, 100 let Dolu Dukla a monografie o OKR 1929-31 a 2003. 
Nepublikovaná je Historie Suché a jejích hornických kolonií od pánů Čihaře a 
Káni z roku 2007. 
 

Hosák Ladislav: Historický místopis Země Moravskoslezské, (reprint z roku 1938), 
Praha 2004 
Hosák Ladislav: Historický místopis Karvinska v období feudalismu, in: Těšínsko 
1961, č. 16-17, s. 13-18 
Hosák Ladislav: Přehled historického místopisu Moravy a Slezska v období 
feudalismu do roku 1848, Ostrava 1967 
Bartoš Josef a kol. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. 
Svazek XVI, Okresy: Ostrava, Fryštát, Hlučín. Olomouc 2011 
Grobelný Andělín: Pohledy do dějin Dolní Suché, in: Těšínsko 1959 č. 10, s. 11-15 
Kuča Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. sv, Praha 1997  

 
HISTORIE DOLNÍ A PROSTŘEDNÍ SUCHÉ NA INTERNETU 
www.havirov-historie.cz     Historie města Havířova a obcí před jeho vznikem 
dul-dukla.webgarden.cz/   Historie dolu Dukla v Dolní Suché 
kronika.knih-havirov.cz     Kroniky Dolní a Prostřední Suché 
www.SilesianWeb.cz            Osudy krajiny mezi městy Orlová – Karviná – Havířov  
www.facebook.com/SuchaveSlezku/ Suchá na Facebooku -  www.facebook.com/HornickeObce/ 
www.facebook.com/TesinskeSlezskoSlaskCieszynski/ Těšínsko na Facebooku 
 

Staré vlakové nádraží v Prostřední Suché 
na dobové pohlednici z roku 1931 
 


