Profil obce Vendryně
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1. ÚVOD
Profil obce je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro další kroky
procesu strategického plánování obce. Slouží k vypracování SWOT analýzy obce a je
rovněž podkladem pro odhad dopadů očekávaných výsledků navrhovaných
rozvojových aktivit a pro jejich zpětné hodnocení.
Tento profil byl zpracován pro Strategický plán obce Vendryně na období 2014 – 2020,
které odpovídá rozpočtovému období Evropské unie.
Obec Vendryně je obcí tzv. prvního typu, to znamená, že sama vykonává pouze
základní úkony v samostatné působnosti obce a většinu přenesené působnosti státní
správy zajišťuje pro občany obce Vendryně město Třinec jako obec s rozšířenou
působností. Jako nejvyšší samosprávný orgán obce je zastupitelstvo obce. Operativní
rozhodování a řízení obce přísluší radě.
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2. POLOHA
Vendryně patří do Moravskoslezského kraje, který je zároveň i územní jednotkou
NUTS II Moravskoslezsko. Nachází se v pohraniční oblasti nejvýchodnější části České
republiky východně od Třince. Ze západu a severu sousedí s městem Třinec, východní
část obce tvoří 3,5 km státní hranice s Polskem a s obcí Nýdek, na jihu sousedí
s obcemi Bystřice, Hrádek a Košařiska. Katastrální území obce je velmi členité bez
výrazného centra obce a rozkládá se po obou stranách řeky Olše. Nejhustěji je
zastavěna oblast podél komunikace I/11 a tratě ČD v lokalitách Černovské
a Rybařovice. Historická část obce je soustředěna podél místní říčky Vendryňka a jejich
přítoků směrem ke státní hranici s Polskem. Samostatnou částí je lokalita Zaolší,
ohraničená řekou Olše a potokem Liderov, říčkou Kopytná a jejím přítokem Kopytnice.

Obrázek č. 1 – Lokalizace obce Vendryně

Zdroj: http://www.cykloserver.cz/
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Nadmořská výška v centrální části obce se pohybuje kolem 350 m. n m. a na levém
břehu Olše v místní části Zaolší dosahuje na hřebenech Těšínských Beskyd výšky
880 m n. m. K 1. 1. 2014 měla obec Vendryně 4 391 obyvatel.
Vendryně v jižní části zasahuje do Moravskoslezských Beskyd a směrem na východ
jsou Slezské Beskydy. Tato dvě karpatská pohoří jsou od sebe navzájem oddělena
Jablunkovskou brázdou, jejíž osu tvoří řeka Olše. Vendryně je vstupní bránou
do hlavního údolí Těšínských Beskyd směrem na Jablunkov a Jablunkovský průsmyk
a pomyslnou spojnicí mezi Moravskoslezskými a Slezskými Beskydami.
Rozloha obce činí cca 21 km², což představuje 0,39 % Moravskoslezského kraje
a 0,03 % plochy České republiky. Obec Vendryně leží v zeměpisné šířce 49°39´45´´
a 18°42´20´´ zeměpisné délce.
Geografická poloha a geomorfologická stavba sledovaného území určuje základní rysy
klimatu. Vendryně leží v oblasti přechodu mezi oceánským a vnitrozemským
podnebím a má vyrovnané vlivy pevninského a oceánského podnebí. Klimatické
podmínky jsou ovlivňovány rozsáhlým horským masivem Beskyd a jeho směrem
napříč větrům, které přinášejí srážky. Vendryně leží na návětrné straně Beskyd a patří
mezi nejdeštivější oblasti v České republice.
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3. HISTORIE
Obec Vendryně ležící v podhůří Těšínských Beskyd patřila mezi nejstarší osady
v regionu východního Slezska. První zmínka o obci pochází z roku 1305. Již v té době
stál ve Vendryni kostel sv. Kateřiny, který považují někteří badatelé za jeden
z nejstarších na Těšínsku a je také nejstarší dochovanou stavbou ve Vendryni. S tímto
kostelem souvisí i další historická památka Vendryně - jeho zvon odlitý krakovským
zvonařem Johannem Freudentalem mezi lety 1440-1450. Ve Vendryni stojí rovněž
panský dvůr posledního šlechtického majitele obce barona Adama Borka postavený
v 16. století. K němu patřil panský pivovar, kde se vařilo výborné pivo konkurující
dokonce pivu těšínskému.
Podle staré pověsti rozšířené mezi slezským lidem je název Vendryně odvozen
od slova wędrowiec – poutník. Pověst říká, že se zde někdy v dávných dobách objevil
vyčerpaný a žíznivý poutník, který se z posledních sil připlazil k prameni, který ho
zpátky vrátil do života. Poté usnul a probudil se zdravý a plný síly. Rozhodl se ukončit
své putování a usídlit se zde. Vznikla nová osada, které se dostalo jméno Vendryně
podle jejího prvního obyvatele. Tato pověst byla zapsána neznámým německým
písařem, úředníkem Těšínské komory v roce 1836. Pečeť obce, na které je tento
vandrovník zobrazen, je stará přes 200 let.
Vendryně patřila ve středověku vždy nějakému
drobnému šlechtici. Posledním byl baron Adam
Borek, který v závěti odkázal obec řádu
Bonifrátrů v Těšíně. Od jeho smrti v r. 1694 zde
hospodařil tento řád do r. 1702, kdy Vendryni
prodal císaři Leopoldovi. Habsburkové vlastnili
zdejší statky až do r. 1918. Správu těchto
majetků vykonávala Těšínská komora.
Rozvoj Vendryně nastal v 19. století
v souvislosti se založením Třineckých železáren.
Vendryňská vápenka dodávala vápno pro hutě,
které byly významným zaměstnavatelem
zdejších občanů. Byla v provozu až do roku
1965. V 19. století se zde také těžila železná
ruda, kterou byly zásobovány železárny
v Ustroni, později v Třinci a v Bašce. V osmdesátých letech 20. století se Vendryně stala
součástí Třince. Od roku 1995 je obec opět samostatná.
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4. OBYVATELSTVO
K 31.12.2013 měla obec Vendryně 4 391 obyvatel. Z hlediska České republiky je zde
vysoká hustota zalidnění 199,2 obyvatel/km2 (ČR 133 obyv./km²) i v porovnání
s průměrem bývalého okresu Frýdek - Místek (180 obyvatel/km²).
Vzhledem k intenzivní výstavbě nových rodinných domů se trvale zvyšuje počet
obyvatel, což je patrné z následujícího grafu.

Graf č. 1 – Vývoj počtu obyvatel v období 2004 – 2013

Tabulka č. 1 – Podíl obyvatel obce na počtu obyvatel v kraji 2004 -2013

Podíl obyvatel obce na počtu
obyvatel v MS kraji v %

2004

2005 2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,313

0,316

0,321

0,319

0,326

0,331

0,335

0,341

0,347

0,357

Zdroj: http://www.czso.cz, vlastní výpočty

Obyvatelstvo obce Vendryně představuje okolo 0,36 % obyvatel v Moravskoslezském
kraji, postupně se tento podíl zvyšuje s rostoucím počtem obyvatel v obci a s klesajícím
počtem obyvatel v kraji.
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4.1 Struktura obyvatelstva
4.1.1 Věková struktura obyvatelstva
V r. 2006 byl počet dětí do 14 let téměř shodný s počtem obyvatel ve věku nad 65 let,
což dokazuje i hodnota indexu stáří. Je to základní ukazatel, který charakterizuje
věkovou strukturu a stárnutí obyvatelstva, tj. počet 65letých a starších k počtu dětí do
14 let. Nižší hodnota znamená vždy příznivější stav, tedy vyšší podíl
předproduktivního obyvatelstva.

Tabulka č. 2 – Indexy stáří v jednotlivých letech
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
index stáří
97,99 99,53 100,31 97,68 97,14 96,58 95,77 90,35 91,23
Zdroj: http://www.czso.cz, vlastní výpočty
Ve Vendryni docházelo do r. 2006 k postupnému poklesu počtu osob ve věku do 14 let,
ovšem od r. 2007 se tento vývoj obrátil a počet osob mladších 14 let začal postupně
narůstat. Největší zastoupení má věková skupina práceschopného obyvatelstva 15-59
let, která má rostoucí tendenci a mírně se zvyšuje i podíl osob v poproduktivním věku
(nad 65 let).
Tabulka č. 3 – Věk obyvatel Vendryně k 31.12. daného roku

Počet obyvatel
z toho ženy
muži
celkem
ve věku 0-14
z toho ženy
muži
celkem
ve věku 15-65 z toho ženy
muži
celkem
ve věku
z toho ženy
65 a více let
muži
Zdroj: http://www.czso.cz

2008
4132
2133
1999
664
323
341
2823
1432
1391
645
378
267

2009
4171
2143
2028
673
323
350
2848
1435
1413
650
385
265

9

2010
4187
2142
2054
685
326
359
2846
1439
1407
656
386
270

2011
4261
2179
2082
715
338
377
2900
1461
1439
646
380
266

2012
4336
2208
2128
741
350
391
2919
1463
1456
676
395
281

Graf č. 2 – Věkové složení obyvatel Vendryně

Zdroj: http://www.czso.cz

Tabulka č. 4 – Podíl věkových kategorií na celkovém počtu obyvatel Vendryně

Obyvatelé ve věku

2008

2009

2010

2011

2012

0-14

664

673

685

715

741

15-64

2823

2848

2846

2900

2919

65 a více

645

650

656

646

676

Zdroj: http://vdbo.czso.cz, vlastní výpočty
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Tabulka č. 5 – Průměrný věk obyvatel
2010
celkem muži
Česká republika
40,8
39,3
Moravskoslezský kraj 40,6
39
Třinec
41,3
39,4
Jablunkov
39,3
37,1
Bystřice
40,4
38,5
Ropice
39,3
38,1
Vendryně
40,2
38,8
Zdroj: http://www.czso.cz

ženy
42,3
42,2
43,0
41,2
42,3
40,4
41,5

celkem
41,1
40,9
41,6
39,8
40,6
39,3
40,0

2011
muži
39,6
39,3
39,8
37,6
38,8
38,4
38,6

ženy
42,5
42,5
43,3
41,9
42,4
40,0
41,4

celkem
41,3
41,2
41,9
40,2
40,7
39,4
40,1

2012
muži
39,8
39,6
40,1
38,2
38,9
38,8
38,8

ženy
42,7
72,7
43,7
42,1
42,5
40
41,4

V současné době průměrný věk obyvatel nestoupá a dosahuje hodnoty nepatrně nižší
než průměrný věk obyvatel České republiky. Ve srovnání s Moravskoslezským krajem
je průměrný věk v obci o 1,1 roku nižší.

Graf č. 3 – Průměrný věk obyvatel

Zdroj: http://www.czso.cz
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4.1.2 Vzdělanostní struktura
Strukturu obyvatel podle dosaženého stupně vzdělání je možno s dostatečnou
přesností zjistit pouze při sčítání. Vzhledem k době uplynulé od posledního sčítání
a značnému rozšíření vzdělávacích možností lze předpokládat, že v současné době jsou
podíly osob s vyšším vzděláním vyšší. Uváděné údaje jsou z tohoto důvodu jen
informativní.
Ve Vendryni jsou nejpočetnější skupinou obyvatelé se středním vzděláním bez
maturity se zastoupením 33,35 % z obyvatel starších 15 let, což je o 1,71 procent méně
než v Třinci. Tuto skupinu následují osoby s úplným středním vzděláním s maturitou
se zastoupením 28,29 % a za nimi následují občané bez vzdělání nebo pouze se
vzděláním základním (19 %), což je o necelé procento méně než v Třinci. Naopak
obyvatelů s vysokoškolským diplomem je 13,6 %, což je o 3,12 % více než v Třinci.

Graf č. 4 – Obyvatelstvo podle vzdělání

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty
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Tabulka č. 6 – Vzdělanostní struktura obyvatelstva staršího 15 let podle nejvyššího
dokončeného vzdělání v %
Stupeň vzdělání

základní a bez střední bez úplné střední s vyšší odborné a
vzdělání
maturity
maturitou
nástavbové

VŠ

nezjištěné

Vendryně
Počet obyvatel

657

1153

978

117

470

82

Podíl na celk. počtu
obyvatel

19

33,35

28,29

3,38

13,6

2,38

Počet obyvatel

6 140

10 895

8 460

1 181

3 256

1 144

Podíl na celk. počtu
obyvatel

19,76

35,06

27,22

3,8

10,48

3,68

Počet obyvatel

207 720

362 120

267 023

36 781

116 072

42 625

Podíl na celk. počtu
obyvatel

20,12

35,08

25,87

3,56

11,24

4,13

Počet obyvatel

1 613 986

2 952 112

2 425 064

365 048

Podíl na celk. počtu
obyvatel

18,03

32,99

27,11

4,08

Třinec

Kraj

ČR
1 114 731 476 691
12,45

5,34

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty

4.1.3 Ekonomická struktura
Ekonomická aktivita občanů Vendryně je na 47,11 %, což je vzhledem
k Moravskoslezskému kraji (47,74 %) i České republice (48,68 %) nižší hodnota.
Zaměstnání v průmyslu a stavebnictví je vyšší, než je průměr v ČR i Moravskoslezském
kraji. Zato podíl obyvatel pracujících v primárním sektoru je nejnižší, jak je patrno
i z grafu.
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Graf č. 5 – Zastoupení odvětví ekonomické aktivity ve Vendryni

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty

Ve struktuře ekonomiky v minulých letech jednoznačně dominoval průmysl především
díky největšímu zaměstnavateli Třineckým železárnám a.s. (v současnosti
zaměstnávají asi 6 tisíc pracovníků, další 3-4 tisíce pracují v dceřiných společnostech).
V současné době se ovšem situace změnila – průmysl již ve struktuře ekonomiky
nedominuje, naopak jej o něco málo předčily služby, které se v současné době velmi
rozvíjejí, a to ve všech možných směrech.

Tabulka č. 7 – Struktura ekonomicky aktivních obyvatel v roce 2011
Míra
zemědělství,
průmysl a
Místo
ekonomické lesnictví,
služby
stavebnictví
aktivity
rybolov
Vendryně
47,11%
1,20%
42%
46,30%
MSK
47,74%
1,63%
34,31%
49,74%
ČR
48,68%
2,61%
30,88%
52,74%
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty
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nezjištěno
10,50%
14,32%
13,77%

4.1.4 Národnostní složení
Národnostní složení obyvatelstva je specifické, významnou úlohu zde hraje především
polská národnostní menšina přesahující 26 %ní zastoupení u obyvatel. 1,47 % občanů
Vendryně se hlásí ke slezské národnosti, 1,21 % ke slovenské národnosti a nejmenší
skupinu tvoří obyvatelé národnosti moravské a německé. Národnost romská,
maďarská, ruská, ukrajinská ani vietnamská nebyla zjištěna. Národnostní struktura
obyvatel se vždy odvíjela podle zlomových událostí v dějinách Těšínska – období před
1. světovou válkou a dělením Těšínska, složité meziválečné období, období po válce
a současná situace.

Graf č. 6 – Struktura národností ve Vendryni

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, vlastní výpočty

Tabulka č. 8 – Národnostní struktura obyvatel
Počet
obyvatel

česká

polská

4137

2198

1078

slezská slovenská moravská německá
61

50

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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17

1

4.1.5 Struktura dle náboženství
50,16 % obyvatel Vendryně je věřících. Největší zastoupení v obci má římskokatolická
církev (35,23 %), stejně tak je tomu v ČR i Moravskoslezském kraji. Následuje slezská
církev evangelická a.v. se 7,47 %, 1,83 % lidí se hlásí k církvi adventistů sedmého dne
a zanedbatelné procento obyvatel se hlásí k církvi husitské, českobratrské evangelické,
svědkům Jehovovým, pravoslavné církvi či starokatolické církvi. Církev bratrská nemá
ve Vendryni žádné zastoupení. 19,13 % věřících se nehlásí k žádné církvi ani
náboženské společnosti.

Graf č. 7 – Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011
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Graf č. 8 – Příslušnost obyvatel Vendryně k církvím

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011

4.2 Pohyb obyvatelstva
Celkový přírůstek obyvatel Vendryně za sledované období 2008-2012 nabývá
kladných hodnot, konkrétně za rok 2012 činí 75 osob. Rovněž v Bystřici je zaznamenán
kladný celkový přírůstek, zatímco v Moravskoslezském kraji je záporný. Počet
přistěhovalých osob ve Vendryni pozvolna roste, vystěhovalých je průměrně 74.
V celém sledovaném období přistěhovalí převýšili vystěhovalé. Největší přirozený
i celkový přírůstek byl naměřen v roce 2012. Dochází k přílivu obyvatelstva
stěhováním - počty přistěhovalých osob každým rokem převyšují počty vystěhovalých.
Celkový přírůstek se průměrně pohybuje okolo 50 osob.
Tabulka č. 9 – Pohyb obyvatelstva

rok

Narození

Zemřelí

2008
2009
2010
2011
2012

46
44
48
43
52

43
41
46
54
42

Vendryně
Přirozený
Saldo
Přistěhovalí Vystěhovalí
přírůstek
migrace
3
91
40
51
3
115
79
36
2
122
108
14
-11
154
78
76
10
132
67
65
17

Celkový
přírůstek
54
39
16
65
75

2012
Bystřice
60
55
MSK
11 787
13 148
ČR
108 576 108 189
Zdroj: http://www.czso.cz/

5
-1 361
387

137
4 369
30 298

18

95
7 019
20 005

42
-2 650
10 293

47
-4 011
10680

5. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
5.1 Reliéf
Území je součástí flyšového pásma Západních Karpat, které patří do soustavy
geologicky mladých pásemných pohoří, vznikajících koncem druhohor a ve
třetihorách. Celé pásmo se vyznačuje střídáním jílovců, prachovců, pískovců
a slepenců. Pro Moravskoslezské Beskydy je charakteristický středohorský reliéf
karpatského křídového pohoří s rozpětím nadmořských výšek od 900 do 1320 m.
Z hlediska geomorfologického členění patří obec Vendryně k Podbeskydské
pahorkatině, jenž je součástí Vnějších Západních Karpat, oblastí Západní Beskydy
a Západobeskydské podhůří. Západní Beskydy na území Jablunkovska, kde náleží
i obec Vendryně, reprezentují celky Moravskoslezské Beskydy, Slezské Beskydy,
Jablunkovská brázda a Jablunkovské mezihoří. Západobeskydské podhůří má jediný
celek - Podbeskydskou pahorkatinu. Nejvyšším vrcholem je Velký Polom
(1067 m n. m.), který je zároveň nejvyšším bodem česko-slovenské státní hranice.
Západní část mikroregionu tvoří Moravskoslezské Beskydy – Lysohorská hornatina,
vnitrohorská deprese Jablunkovské brázdy odděluje od Moravskoslezských Beskyd
Slezské Beskydy.
Vendryně na rozdíl od většiny sousedních obcí svým územím zasahuje do
4 geomorfologických celků, které tvoří východní cíp republiky:
Severovýchodní část obce leží ve Slezských Beskydách a zabírá přibližně 33% území
obce. Dominantu krajiny zde tvoří svahy Ostrého vrchu (709 m n. m.) a hory Prašivá
(542 m n. m.) klesající do údolí potoka Vendryňky.
Severní cíp obce spadá do Podbeskydské pahorkatiny a je oddělen pravobřežním
přítokem Vendryňky, potokem Vápenka. Tato část území Vendryně je tvořena jižními
svahy Vružné, Babí hory (492 m n. m.) a okrajově úpatím Jahodné.
Střed Vendryně je tvořen širším rovinatým územím Jablunkovské brázdy s plochou
25 % v katastru obce, jejíž osou je řeka Olše a přilehlé nivní roviny a říční terasy,
včetně území Zaolší. Dnes je tato oblast zcela urbanizována.
Jihozápadní cíp Vendryně tvoří ze Zaolší zvedající se masiv Moravskoslezských Beskyd
na ploše 25 % katastru obce. Toto svým rázem zcela horské území Vendryně tvoří
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jednak východní svahy Ostrého od podvrcholové vrstevnice kolem 800 m n. m., a pak
masivy doprovodných vrcholů, Žoru a Kozince.
Graf č. 9 - Výměra pozemků (ha)

Zdroj: http://www.czso.cz/
Nejvíce rozšířeným typem půd jsou hnědé půdy, jejichž výskyt je vázán na členitější
reliéf s nadmořskými výškami 400 – 900 m, v lesních komplexech zasahují až do výšek
nad 1000 m. Ve většině případů jsou hnědé půdy vázány na silně členitý reliéf a jejich
půdotvorný substrát tvoří nejčastěji horniny karpatského flyše. Většinou jde o hnědé
půdy kyselé, na ty v nejvyšších polohách navazují hnědé půdy podzolované.
Na plochém reliéfu v nižších polohách se vyskytují oglejené půdy, nejčastěji
na sprašových hlínách. V nivách potoků jsou vyvinuty nivní půdy glejové.
Vzácné vápencové vrstvy tvoří severní část území Vendryně v Podbeskydské
pahorkatině. Základní horninou je těšínský vápenec, který dal v minulosti vznik
vápenným pecím pro průmyslovou potřebu Třineckých železáren.
Rozloha obce činí 2094,49 ha. Z toho, jak ukazuje graf, nejvíce plochy zabírá
zemědělská půda a dále půda lesní.
Vrstvy břidlice na březích a v toku Olše vytvářejí přírodní bazény a vodní hlubiny.
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Část plochy obce pokrývá území CHKO Beskydy, které je svou rozlohou 1 160 km²
největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

5.2 Fauna a vegetace
V souladu s nadmořskou výškou, s celkovou konfigurací terénu a dalšími fyzickogeografickými ukazateli je dána druhová skladba rostlin a živočichů.
Nejvýznamnější druhy rostlin a živočichů se vyskytují na území Vendryně v lesích,
luzích a podél povodí řeky Olše.
Z vodních chráněných a vzácných živočichů můžeme spatřit raka říčního či levatku
ostrou. Dalšími živočichy žijícími zde jsou např. ledňáček říční, skorec vodní, konipas
horský, kulík říční, pisík obecný nebo vydra říční.
V lesích žijí z obojživelníků hojný mlok skvrnitý, přičemž v Čechách je mlok velmi
ohrožený a spatřit ho je raritou. Z plazů se vyskytují ještěrka obecná nebo živorodá,
slepýš křehký a zmije obecná. Z ptáků datlík tříprstý, strakapoud bělohřbetý, datel
černý, kos horský, jeřábek lesní a ťuhýk obecný. Luční lokality kolem starého ovocného
sadu, ale i louky na Zaolší a pod Prašivou obývá celostátně chráněný chřástal polní
a křepelka.
V obci se nachází obora na celkové výměře honebních pozemků 12,94 ha, z toho
lesních pozemků je 7,61 ha. V oboře jsou stanoveny normované stavy u daňka
skvrnitého a muflona.
Část Vendryně spadá do Ptačí oblasti Beskydy. Ptačí oblast Beskydy se nachází na
území Moravskoslezského Zlínského kraje na rozloze 41 907 ha, Lesy pokrývají asi 90
% území. V současnosti tvoří původní pralesovité porosty nepatrný zlomek celkové
rozlohy lesů. Zbývající plochu pokrývají hlavně pastviny, zastavěné oblasti, vodních
toků apod. Z druhů ptáků jsou nejčastější populace čápa černého, jeřábka lesního,
tetřeva hlušce, kulíška nejmenšího, puštíka bělavého, žluny šedé, datla černého,
strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a jejich biotopy.
Mezi vzácné savce, kteří občas zavítají do Vendryně, patří rys ostrovid, jenž občas
projde lesem pod Ostrým. Pod Prašivou žije jezevec lesní, byl spatřen i medvěd hnědý.
Celá zájmová oblast (především v jižní části) byla až do poloviny 13. století porostlá
původními přirozenými lesy tvořenými především duby s jasanem, klenem, bukem
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a dnes již v českých lesích vzácným jilmem. Byl to pohraniční hvozd mezi českým
a polským královstvím. Ve 13. století došlo k silnému odlesnění a k postupným
změnám dřevinné skladby. Uvádí se, že v 17. století byl ještě zastoupen původní
chlumní smrk a borovice. Možné je však, že chlumní smrk se zde mohl za polských
Piastovců, kteří oblast z velké části vlastnili, dostávat z Polska uměle. K prvým
úpravám lesních majetku docházelo až ke konci 18. století a od té doby docházelo
k prvým umělým zalesněním. V té době byla už silně rozšířena jedle, které feudální
„hospodaření“ vyhovovalo a silně se začalo zvedat zastoupení smrků i borovic.
Na preferovaných jehličnanech se však s postupným rozvojem průmyslu od 1. pol.
19. století začaly projevovat kouřové škody. Původní jedle zcela ustoupila, u smrku
a borovice se až do současnosti projevují vyšší škody. Kromě abiotických činitelů jsou
to i činitelé biotičtí (kůrovec, pilatky, hniloby).
Z hlediska vegetačních stupňovitostí se území rozkládá od dubobukového v nejnižších
polohách přes stupeň jedlobukový až po smrkobukový, který zabírá polohy nejvyšší.
V současné druhové skladbě převažuje smrk, v malé míře se dochovaly zbytky
dřívějších smíšených porostů (buk, jedle, javor). Vegetačně jsou na území zastoupeny
květnaté bučiny a jedlobučiny v údolích a na svazích, acidofilní horské bučiny
na hřebenech a náhorních plošinách a maloplošně se vyskytují také klenové bučiny
na strmých svazích a hluboce zaříznutých údolích horských toků.
V hraničním hřebeni s Polskem se vyskytuje vzácný tis. Keře nejen malebně dotváření
krajinu, ale jsou i útočištěm některých ptáků, v této lokalitě konkrétně vzácného
ťuhýka obecného.

Obrázek č. 2 – Mlok skvrnitý
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5.3 Klimatické poměry
Převážná část Vendryně klimaticky spadá podle platné klasifikace do mírně teplé
oblasti, horská část Moravskoslezských Beskyd pak do oblasti chladné.
V následující tabulce jsou uvedeny základní údaje charakterizující blíže klimatické
oblasti na území Třinecka a okolí, jehož součástí je obec Vendryně.

Tabulka č. 10 - Charakteristika klimatických oblastí
Klimatická charakteristika
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C
a více
Průměrná teplota v lednu v °C
Průměrná teplota v červenci v °C
Průměrný počet dnů se srážkami 1
mm a více
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů se zataženou oblohou

hodnota
140-160
-3 až -4
17 až 18
100-120
60-80
120-150

Základní charakteristiky klimatu Třinecka:
Průměrná roční teplota vzduchu
Průměr měsíčních úhrnů srážek
Průměrná relativní vlhkost vzduchu
Průměrná denní rychlost větru
Převládající směr větru – JV

7,5
950 mm
76 %
2,9 m/s
28,2 %

Západní větry podmiňují zvýšení srážek na návětrné straně Beskyd, zatímco závětrná
strana této horské skupiny má srážky již podstatně nižší.

5.4 Hydrologické poměry
V podhorské oblasti jsou odtokové poměry odlišné vzhledem k nižším srážkám,
menšímu povrchovému sklonu a přítomnosti kvartérních překryvů, plnících funkci
nádržních kolektorů. Střední podzemní odtok se pohybuje okolo 3 litrů za vteřinu
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z km² a je tvořen převážně vlastním podzemním odtokem bez výrazného podílu
podpovrchového odtoku.
Obcí protéká řeka Olše, jen pramení v Polsku, ve Slezských Beskydách a vlévá se
do Odry. Celková délka toku Olše je 99 km. Střední část toku Olše začíná přibližně
v prostoru mezi obcemi Bystřice a Vendryní, tedy v místech, kde řeka opouští horskou
soustavu Moravskoslezských Beskyd. K hlavním přítokům Olše na území Vendryně
patří levobřežní Kopytná, která tvoří hranici s Bystřicí a s Karpentnou hraničí potok
Lidéřov. Dalším vodním tokem ve Vendryni je potok Vendryňka s povodím 9,88 km²,
jenž pramení pod Ostrým vrchem.
Na území mezi Třincem a Bystřicí je Olše evidována jako pstruhový revír (název
lokality – OLŠE 5 P – MO Třinec). Výměra – 6 ha, délka - 3 km.
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6. OBČANSKÁ VYBAVENOST A ŽIVOT V OBCI
6.1 Školství
V obci se nacházejí 3 mateřské školy - jedna česká, jedna polská a jedna smíšená.
Tabulka č. 11 – Počet dětí v mateřských školách
2011/2012
2012/2013
Mateřská škola
děti
třídy
děti
třídy
MŠ Vendryně č.1
77
3
77
3
MŠP Vendryně č.2
29
2
33
2
MŠ Zaolší č.615
28
1
30
2
Zdroj: OÚ Vendryně

2013/2014
děti
třídy
88
4
26
1
30
2

Jídelna
ano
ne (MŠČ)
ano

Ve Vendryni se nacházejí 2 základní školy, z toho jedna s polským jazykem
vyučovacím.
Tabulka č. 12 – Počet žáků na základních školách
2011/2012
2012/2013
ZŠ - vyučovací
jazyk
žáci
třídy
žáci
třídy
ZŠ - český
274
14
292
15
ZŠ - polský
99
7
95
7
Zdroj: OÚ Vendryně

2013/2014
žáci
třídy
284
15
103
8

Družina Jídelna
ano
ano

ano
výdejna

Obě základní školy jsou úplné, s třídami od 1. do 9. třídy. Další školská zařízení ve
Vendryni neexistují. Nejbližší střední školy jsou v Jablunkově, Třinci a Českém Těšíně.
Obec nedisponuje zařízením pro mimoškolní aktivity dětí a mládeže. Ve volném čase
žáci mohou využívat služeb bystřického nebo třineckého Domu dětí a mládeže, či
některých samostatných oddílů. Pro mládež od 15-ti let funguje na Zaolší Klub zábavy
a sportu Záolší.
Na počátku roku 2013 byl proveden sociologický výzkum formou dotazníkového
šetření, kterého se zúčastnilo 444 občanů obce. Tento dotazník se zaměřoval na
spoustu oblastí, např. na celkový rozvoj Vendryně, stav dopravní situace, stav
životního prostředí, školství a podobně. Občané se mohli (ale nemuseli) ke všem
tématům vyjádřit, zhodnotit je i navrhnout nějaké náměty na zlepšení.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že kvalitu školství hodnotí 43 % respondentů jako
velmi dobrou a 42 % jako dobrou.
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Graf č. 10 – Kvalita školství

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci 2013

6.1.1 Celoživotní vzdělávání
V obci neexistuje zařízení celoživotního vzdělávání. Uživatelé mají možnost se dále
vzdělávat v nedalekém Třinci, kde funguje několik subjektů, které poskytují odborné
kurzy na posílení zaměstnanosti a postavení ve společnosti.

6.2 Kultura a sport
Ve Vendryni se nachází místní knihovna a kulturní dům. Ze sportovních zařízení je to
zejména Sportovní areál VITALITY Slezsko, s.r.o., jenž má tenisové kurty, minigolf,
bowling, squash, saunu, fitcentrum a spinning, plážový volejbal a badminton. V horní
části obce se nachází areál TJ, kde jsou 2 fotbalová hřiště, 2 tenisové kurty
basketbalové hřiště. V sousedství tohoto areálu je Vendryňský park. Jedná se o obecní
areál s krytým pódiem pro vystupování různých souborů, zastřešenými prodejními
stánky a částečně parkovou úpravou. Areál je velmi vyhledávaným místem pro
organizování různých společenských událostí. Problémem je ovšem nedostatečné
parkoviště. U kulturního domu Czytelnia je tenisový kurt.
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V obci provozuje činnost několik spolků:
 Místní organizace PZKO (Polski Związek Kulturalno – Oświatowy) Vendryně –
založena v roce 1947. PZKO sídlí v tzv. Čítárně (Czytelnia). V místní organizaci
PZKO jsou dnes činné tyto soubory:
- divadelní soubor
- oddíl „gimnaści“
- klub seniora
- klub žen
- klub mladých
 Místní organizace PZKO Zaolší – založena v roce 1954. V místní organizaci PZKO
Zaolší je dnes činný tento soubor:
- klub žen
 Gymnasticko-akrobatický oddíl „Gimnaści“ – vznik v roce 1905. Oddíl má kolem
30 členů a vystupuje přibližně desetkrát za rok.
 Amatérské divadlo – založeno roku 1903. Činnost divadla byla za posledních 50
let oceněna desítkami diplomů a čestných uznání nejen od vedení PZKO, nýbrž
i státních orgánů.
 TJ Vendryně – v roce 1905 byl založen polský gymnastický klub Sokol Vendryně.
Mezi klasické oddíly patří např. fotbal, šachy nebo tenis.
 Základní kynologická organizace ve Vendryni – založena roku 1951. V současné
době má organizace zhruba 80 členů. Pořádá výcvik a závody.
 Český zahrádkářský svaz – ve Vendryni založen roku 1965. Pořádá výstavy,
organizuje zájezdy, poskytuje poradenskou činnost. V roce 1995 byl do svazu
včleněn Klub žen.
 Klub zábavy a sportu Záolší – byl založen v roce 2004 a čítá 15 kmenových členů
a nespočet dobrovolníků. Mezi hlavní činnosti patří rozvoj kultury a sportu
v obci, udržování místních tradic, podpora různých projektů na poli kulturním,
sportovním, ekologickém i sociálním.
 Sbor dobrovolných hasičů – byl znovu založen v r. 2010 a v současné době má
41 členů, kteří se podílejí nebo sami organizují kulturní a sportovní akce pro
veřejnost. Postupem času byl založen oddíl mladých hasičů Plamen a v r. 2013
byla zřízena Jednotka požární ochrany, tzv. JPO 5.
+Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občané jsou se sportovním vyžitím v obci
spokojeni. 33 % respondentů jej hodnotí jako velmi dobré a 48 % jako dobré.
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Graf č. 11 – Nabídka sportovního vyžití

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci 2013
S kulturním vyžitím již občané tolik spokojeni jako se sportovním vyžitím nejsou, ale
stále je hodnoceno dobře. 19 % respondentů jej hodnotí jako velmi dobré, 36 % jako
dobré a 34 % jako průměrné.

Graf č. 12 – Nabídka kulturního vyžití

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci 2013
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Mezi společenské volnočasové akce patří:
Stavění Májky na Zaolší, kácení Májky
Kynologické závody (memoriál Wojkowského)
Školní radovánky (česká ZŠ + MŠ)
Festyn (polská ZŠ + przedszkole)
Hry v pohraničí a Country večer – Zaolší
Vendryňský letní karneval
Slezský dřevorubec
Pálení čarodějnic
Kulig
Vynášení Moreny
Den dětí
Plesy jednotlivých spolků
Sportovní akce:
Jarní turistický pochod
Vendryňský kotár (cyklistický závod pro děti)
Olympiáda partnerských obcí
Tour de Ščur
Nohejbalcup
Hudební festivaly:
Barrocko
Country piknik
Slezská noc

6.3 Zdravotnictví a sociální péče
Tabulka č. 13 - Počty zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče
ordinace
ordinace
ordinace
ordinace
dům s
praktického praktického praktického praktického
Lékárna pečovatelskou
lékaře pro lékaře pro
lékařelékaře službou
dospělé
děti
stomatologa specialisty
Vendryně

1

1

2
29

2

1

1

Ze sociálních služeb je v provozu na Zaolší Dům s pečovatelskou službou. Ten
disponuje byty zvláštního určení pro seniory a zdravotně postižené osoby. Dále
poskytuje pečovatelskou službu.
Ostatní služby – zdravotní i sociální jsou poskytovány v Třinci a okolních obcích.
Zdravotní péče vyšší úrovně je občanům poskytována v Třinci, kde působí dvě
nemocniční zařízení, jmenovitě Nemocnice Třinec, p.o. a Nemocnice Podlesí a.s., která
nabízí i některé vysoce specializované zdravotní úkony.
Dle dotazníkového šetření, které proběhlo během měsíce ledna a února roku 2013,
měli občané Vendryně možnost vyjádřit se (nejen) k problematice poskytování
sociálních služeb formou vyplnění dotazníků, které byly k dispozici na obecním úřadu,
obdrželi je žáci obou základních škol a rovněž byl umístěn v elektronické podobě na
webových stránkách obce. Prostřednictvím dotazníků odpovědělo celkem 444
respondentů, z toho 57 % dotázaných tvořili muži. Největší skupinu dotázaných –
56,5 % tvořili respondenti ve věku 25-45 let. Počtem druhou skupinou v pořadí byli
občané ve věku 45-65 let.
Z celkového vyhodnocení vyplývá, že ze sociálních služeb občané nejvíce postrádají
Domov důchodců, případně další Dům s pečovatelskou službou, dále pak více akcí pro
důchodce a poradenství pro sociálně slabší a důchodce.

Graf č. 13 – Nabídka sociálních služeb

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci 2013
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Nabídku a kvalitu zdravotnických služeb občané nejčastěji hodnotili jako dobrou
(46 %), velmi dobrou (26 %) a průměrnou (24 %). Nejvíce zde postrádají rehabilitační
středisko.

Graf č. 14 – Nabídka zdravotnických služeb

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci 2013

6.4 Stravovací zařízení
U hlavního tahu na Jablunkov, silnice I/11, je pizzerie Verdi. K dispozici jsou dvě
místnosti s možností organizování firemních i společenských událostí. U objektu,
v oploceném areálu se nachází parkoviště pro hosty. V letních měsících je možnost
využití zahradní terasy. Pizzerie je dobře dostupná všemi dopravními prostředky, jako
je auto, autobus, vlak, kolo. Objekt je bezbariérový.
V obci se dále nachází Motorest Rosea, rovněž u silnice I/11. Restaurační místnost je
na druhém podlaží dvoupodlažní budovy. K dispozici je rovněž venkovní terasa.
Parkoviště je zajištěno pro hosty před motorestem. U hlavního vchodu do motorestu se
nachází informační interaktivní tabule. Motorest je dobře dostupný všemi dopravními
prostředky, jako je auto, autobus, vlak, kolo. Objekt není bezbariérový.
Dalším restauračním zařízením je Vitální restaurant, který se nachází ve sportovním
areálu Vitality Slezsko poblíž kruhového objezdu v obci. Restaurace je bezbariérová.
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Vitální restaurant, jehož součástí je dětský koutek, pojme během běžného provozu pět
desítek hostů. Jeho součástí je rovněž špičková zahradní restaurace o 150 místech
s grilem, tanečním parketem, místem pro hudební skupiny a barem. Těsně k ní přiléhá
certifikované dětské hřiště špičkové úrovně pro děti od 2 do 12 let - s řadou
prolézaček, houpaček, lanovou dráhu apod. Pro rodinné oslavy či firemní večírky jsou
zde k dispozici dva salónky (pro 70 a 25 osob). Samozřejmostí je free připojení k
internetu.
Vedle sportovního areálu Vitality Slezsko se nachází Hotel Vitality, jehož součástí je
restaurace Moderna. V restauraci jsou podávány mezinárodní a moderní domácí
pokrmy, jejichž gurmánský zážitek je umocněn deserty a zmrzlinami vyrobenými
ve vlastní cukrárně. V letních měsících je možné volit terasu, která je součástí
restauračních prostor. Restaurace je rovněž bezbariérová.
V obci se nachází několik dalších místních restaurací a barů.

6.5 Obchod a služby
V obci se nachází různorodá nabídka obchodů a služeb, např.:
Řeznictví Bojko
Pekárna Bajusz
Potraviny FLIP
Dadatex spol. s.r.o. (koberce a podlahové krytiny)
Z-FLOOR spol. s.r.o. (podlahy od A do Z)
Vitální obchod (sportovní zboží)
Kadeřnictví
Kosmetika
Lékárna
a další drobné obchody a služby

Z dotazníkového šetření vyplývá, že občané jsou s obchodními službami spokojeni
spíše průměrně (40 %), jako dobré je hodnotí 31 % dotázaných a jako velmi dobré
pouze 10 % dotázaných. Nejvíce občané postrádají větší obchod s potravinami,
obchodní centrum, více obchodů mimo centrum obce, papírnictví, drogerii
a bankomat.
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Graf č. 15 – Nabídka a kvalita obchodních služeb

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci 2013
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7. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
Dle Administrativního registru ekonomických subjektů Ministerstva financí je nejvíce
subjektů aktivně vyvíjejících podnikatelskou činnost ve skupině OKEČ Maloobchod
kromě motorových vozidel, opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně
domácnost; za ní následuje skupina Ostatních podnikatelských činností a třetí
nejpočetnější skupinu ekonomicky aktivních subjektů ve Vendryni tvoří skupina
Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel). V každé
z těchto skupin převládá v obci počet podnikajících fyzických osob nad právnickými.
K 31.12.2013 bylo v Živnostenském rejstříku evidováno 88 aktivních právnických osob
se sídlem na území Vendryně a 335 aktivních fyzických osob s místem podnikání ve
Vendryni.
Tabulka č. 14 – Vývoj počtu ekonomických subjektů v letech 2010 – 2013
Registrované subjekty
z toho subjekty aktivní
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
ekonomické subjekty
663
679
676
721
402
404
421
432
celkem
- z toho fyzické osoby 559
573
571
603
328
329
341
335
- z toho právnické
104
106
105
118
74
75
80
88
osoby
Zdroj: http://www.czso.cz
Z tabulky je zřejmé, že počet registrovaných ekonomických subjektů ve Vendryni
v posledních letech mírně roste.
Graf č. 16 – Vývoj počtu ekonomických subjektů ve Vendryni

Zdroj: http://www.czso.cz
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Úroveň podnikatelského prostředí charakterizuje několik ukazatelů, jedním z nich je
počet subjektů a jejich přepočet na tisíc obyvatel. Je zřejmé, že v přepočtu na obyvatele
je počet ekonomických subjektů ve Vendryni ve srovnání s ČR i krajem poměrně nízký.

Tabulka č. 15 – Počet subjektů zapsaných v Registru ekonomických subjektů za ČR,
Moravskoslezský kraj a subjekty za Vendryni zapsané v Živnostenském rejstříku;
přepočty na tisíc obyvatel
ČR
Ukazatel
Počet obyvatel
Počet subjektů
- z toho fyzické osoby
- z toho právnické
osoby

celkem

MSK
na 1 000
obyvatel

celkem

10 512 419
2 694 737
256
2 013 390
192
681 347

65

na 1 000
obyvatel

1 221 832
203
248 500
162
198 462

721
603

164
137

50 038

118

27

41

Zdroj: http://www.czso.cz

Graf č. 17 – Počet subjektů na 1 000 obyvatel ČR, MSK a Vendryně

Zdroj: http://www.czso.cz
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Vendryně
na 1 000
celkem
obyvatel
4 391

8. DOPRAVA
Vendryně má z hlediska dopravy velmi významnou polohu v Moravskoslezském kraji,
procházejí jí důležité mezinárodní komunikace. Obcí Vendryně vede komunikace
mezinárodního významu E75 na Slovensko ze směru Český Těšín a zároveň
i nejvýznamnější železniční spojení České republiky a Slovenska.

8.1 Silniční doprava
Pro příjezd do obce je využívána důležitá mezinárodní komunikace I. třídy č. 11 (E 75):
(Okr. křiž. Vrčení (I/32) - Chlumec n. C. - Nové Město (I/36) - Hradec Králové (I/33,
I/35, I/37, I/31) - Vamberk (I/14) - Žamberk - Červená Voda (I/43) - Štíty (I/43) Bludov (I/44) - Šumperk - Rapotín (I/44) - Rýmařov - Bruntál (I/45) - Opava (I/46,
I/57) - Ostrava (I/47, I/58, I/56, I/59) - Havířov - Český Těšín (I/48, I/67) - TřinecNebory (I/68) - Jablunkov -Slovensko).
Obrázek č. 3 – Silnice I/11 ve Vendryni

Zdroj: www.cykloserver.cz
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Komunikací I/11 přes Vendryni projelo v roce 2010 14 511 vozidel/24h. Silnice I/11
se vyznačuje silnou mezinárodní i regionální nákladní a osobní dopravou, tvoří
důležitou silniční tepnu Moravskoslezského kraje. Nachází se však v nevyhovujícím
technickém stavu a intenzita dopravy je stále velmi vysoká, a proto ji bylo rozhodnuto
zkapacitnit. Je plánovaná ve čtyřproudovém uspořádání v úseku Opava - Ostrava Havířov - Těrlicko - Hnojník - Nebory - Třinec - Bystřice - státní hranice, kde by měla
navazovat na slovenskou rychlostní komunikaci R5.

Obrázek č. 4 – Výřez plánované trasy I/11 – Vendryně

Zdroj: Archiv HRAT

Podle výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 2005 je 2. nejvíce zatížený úsek na
silnici I/11 probíhající obcí Vendryně. V roce 2010 byla obec zatěžována více než
14 500 projíždějícími vozidly denně, z nichž téměř 4 000 byly těžké nákladní
automobily.
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Obrázek č. 5 - Intenzita dopravy na vybraných silnicích v roce 2010

Zdroj dat: Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2010, Ředitelství silnic
a dálnic ČR
Z dotazníkového šetření vyplývá, že se stavem dopravní situace a místních komunikací
je velmi spokojeno pouze 6 % obyvatel, 24 % toto hodnotí jako dobré a 33 % jako
průměrné.
Graf č. 18 – Stav dopravní situace a místních komunikací

Zdroj: Dotazníkové šetření v obci 2013
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Údržbu a opravy silnic ve vlastnictví krajů (II. a III. třídy) provádí Správa silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, prostřednictvím střediska
oblastního provozu Frýdek-Místek. Údržbu místních komunikací zajišťuje obec.
Provoz autobusové hromadné dopravy ve Vendryni zajišťuje dopravce ARRIVA
MORAVA, a.s., který je největším autobusovým dopravcem v České republice s více než
1 300 zaměstnanci a takřka 800 autobusy. Prostřednictvím své dopravní kanceláře
poskytuje prodej jízdenek na mezinárodní autobusové linky, prodej letenek, prodej
lodních a trajektových lístků, směnárenské služby a další. Společnost má od roku 1998
zaveden a udržován systém řízení jakosti dle norem EN ISO 9001.

8.2 Železniční doprava
Obcí prochází hlavní železniční dopravní tepna směrem na Slovensko. Jedná se
o dvoukolejnou elektrifikovanou železnici číslo 320 Bohumín - Čadca. Jsou po ní
vedeny zastávkové vlaky a rychlíky. Nachází se zde železniční zastávka, přímé
železniční spojení má Vendryně s krajským městem Ostravou i hlavním městem
Prahou.
Obrázek č. 6 – Železniční tratě

Zdroj: http://www.cd.cz
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8.3 Dopravní obslužnost
Hlavní dopravní tepnou je silnice I/11, která je právě v úseku obce Vendryně
nejzatíženější komunikací v regionu, a železnice vedoucí na Slovensko. Na komunikaci
I/11 navazují silnice III. třídy Černovské směr Sosna, směr Vápenka, směr obec
Centrum. Do části Záolší vede silnice z křižovatky v Bystřici směrem na Karpentnou
s odbočkou na Zaolší. Tato páteřní síť, která slouží k dopravní obslužnosti autobusy
společnosti ARRIVA MORAVA, a.s., je doplněna spojovací sítí místních komunikací
v majetku a ve správě obce. Na zajištění dopravní obslužnosti přispívá obec
společnosti ARRIVA MORAVA, a.s.
Vzhledem k intenzivní dojížďce za prací směřující do Třince přísluší významná role
hromadné přepravě osob, ať už po železnici - železniční trať Českých drah č. 320 –
nebo pravidelnými autobusovými linkami. V současné době připravuje společnost
ODIS nový systém integrované dopravy pro oblast Třinecka a Jablunkovska. Součástí
tohoto systému bude i obec Vendryně.
Současné autobusové linky:
861763 Vendryně – Třinec
861764 Vendryně – Třinec
861766 Třinec - Vendryně – Třinec
861768 Vendryně – Třinec
861769 Vendryně – Třinec
MHD linky:
716 TESCO - aut.st. - žel.st. - Dolní Líštná, Sosna nemocnice - Lyžbice,Kamionka Vendryně,Na Černovském
Obrázek č. 7 – Autobus příměstské linky
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Zdroj: http://www.arriva-morava.cz/

9. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
9.1 Vodovody
V severovýchodní části obce (325 - 440 m n. m.) je vybudován veřejný vodovod, který
je ve správě SmVaK Ostrava, a.s. - regionální správy Frýdek-Místek a je rozdělen
do dvou tlakových pásem. Nejníže položená část obce je zásobována ze zdroje
a úpravny vody Košařiska. Z tohoto zdroje je zásobena také celá lokalita Vendryně
Zaolší. Z akumulace ÚV s hladinou na kótě 505,75 m n. m. je voda gravitačním řadem
přiváděna do vodojemu Zaolší a dále do vodojemu Sosna I v Třinci obsahu 2x250 m³
(375,00/371,00 m n. m.). Na odbočce jsou po trase zásobovány obce Hrádek a Bystřice
nad Olší a dolní tlakové pásmo Vendryně. Horní tlakové pásmo je zásobeno z vlastního
zdroje vody Pod Prašivou o celkové vydatnosti 1,6 až 2,0 l/s. Podzemní voda ze zářezů
a vrtané studny je svedena do zemního vodojemu o obsahu 2x150 m³
(420,00/417,00 m n. m.), odkud je gravitačně zásobena oblast podél Vendryňky.
Přebytky se svádí do DTP. V lokalitě kolem potoka Vápenka je provozován vodovod
Agrodružstva Třinec, který je zásoben místním zdrojem vody Pod Vendryňským
hájem. Zdroj nemá stanovena pásma hygienické ochrany a je využíván zejména pro
zemědělský podnik, bytovky a cca 10 rodinných domků. V lokalitě Bystřické Zadky je
vybudován nový vodovod, který je zásoben z Bystřice n. O. pod tlakem vodojemu
1000 m³ (390,85/385,35 m n. m.). V lokalitě Zaolší, která leží stranou centra obce, je
v současné době nově dokončena výstavba zemního vodojemu obsahu 250 m3
(415,00/412,25 m n. m.) a přívodního potrubí, napojeného na přívodní řad ÚV
Košařiska - Třinec. Kapacita vodojemu zaručuje v současné době 72 % maximální
denní potřeby vody. Podíl vody nefakturované je vysoký, činí 30 % z množství vody
určené k realizaci.
V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude možno zásobovat
obyvatelstvo obce pouze z cisteren. Při spotřebě 10 l vody na obyvatele a den bude
třeba dodat 39 m³/den pitné vody. Obec nemá zásadní problémy se zásobováním
pitnou vodou.
Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje se plánuje ve
výhledovém období po roce 2015 rozdělení obce na čtyři základní tlaková pásma HTP, DTP, Zaolší a Bystřice. V jednotlivých lokalitách obce bude rozšiřovaná stávající
vodovodní síť v návaznosti na již realizovanou zástavbu rodinných domů a na potřebu
zásobování obyvatel vodou. Jedná se o lokality – „pod Prašivou“, „za mateřskou
školou“, „na konečné“. Rozšíření vodovodu „pod Prašivou“: celková délka stavby cca
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760 m, rozšíření vodovodu „za mateřskou školou“: celková délka cca 280 m, rozšíření
vodovodu „na konečné“ celková délka cca 200 m.

9.2 Kanalizace
V letech 2009 – 2011 byla vybudována společná splašková kanalizace v centrální části
obce a v letech 2011 - 2012 v lokalitě Zaolší. Celková délka kanalizace je tedy 32 km,
včetně přípojek k revizním šachtám a celkový počet čerpacích stanic je 10. Odvod
splaškových vod je řešen dvojím způsobem – z centrální části obce se odvádí splaškové
vody přes centrální měření (indukční snímač) do kanalizační sítě města Třince až
na čističku odpadních vod Baliny. Splaškové vody lokality Zaolší jsou svedeny přes
centrální měření na čističku odpadních vod Bystřice. Celková kapacita kanalizace je cca
2 700 ekvivalentních občanů, v současné době se počet ekvivalentních občanů
připojených na kanalizační síť pohybuje okolo 2 400.
9.3 Plynofikace
Obec byla plynofikována v 90. letech minulého století. Podíl obyvatel napojených na
plyn je v obci 70 %. Obec v současnosti neplánuje další rozšiřování plynovodu.
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10. TRH PRÁCE
10. 1 Nezaměstnanost
10.1.1 Vývoj nezaměstnanosti
Jak ukazuje následující graf a tabulka, nezaměstnanost v obci Vendryně se v posledních
letech výrazně snížila. V porovnání s rokem 2004, kdy dosahovala maxima, klesla
o 8 % a pohybuje se pod hranicí 6 %. Obec Vendryně patří v regionu k obcím nejméně
postiženým nezaměstnaností.

Graf č. 19 – Vývoj nezaměstnanosti ve Vendryni v období 2004 – 2011

Zdroj: http://www.czso.cz/
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Tabulka č. 16 - Vývoj nezaměstnanosti ve Vendryni
Průměrná míra
Rok
nezaměstnanosti v
roce v %
2004
13,8
2005
12,3
2006
9,8
2007
7,88
2008
5,18
2009
7,26
2010
5,97
2011
5,68
Zdroj: http://www.czso.cz/
Počet uchazečů o zaměstnání v obci Vendryně se v posledních letech výrazně snížil, od
roku 2004 o 137 uchazečů (56 %). V roce 2011 bylo v evidenci 108 uchazečů
o zaměstnání.

Graf č. 20 – Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání ve Vendryni v období 2004 – 2011

Zdroj: http://www.czso.cz/
Tabulka č. 17 - Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání ve Vendryni
44

Průměrný počet
Rok
uchazečů o
zaměstnání v roce
2004
245
2005
219
2006
173
2007
148
2008
97
2009
133
2010
115
2011
108
Zdroj: http://www.czso.cz/
Nezaměstnanost v obci Vendryně je v posledních letech mírně nižší, než je průměrná
míra nezaměstnanosti na Třinecku přibližně o 1,17 - 1,79 % bodu. Je také nižší
v porovnání s průměrem Moravskoslezského kraje o přibližně 4,88 – 6,39 % bodu.
V posledních letech už ani neplatí trend, že průměrná míra nezaměstnanosti v České
republice je nižší než ve Vendryni. Naopak v posledních letech je průměrná míra
nezaměstnanosti v České republice o 1,98 – 3,6 % bodu vyšší.
Graf č. 21 – Srovnání nezaměstnanosti ve Vendryni, na Třinecku, v Moravskoslezském
kraji a České republice

Zdroj: http://www.czso.cz/
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Tabulka č. 18 – Srovnání nezaměstnanosti
v Moravskoslezském kraji a České republice
Obec
Třinecko
Vendryně
2009
7,26
8,43
2010
5,97
7,76
2011
5,68
7,15
Zdroj: http://www.czso.cz/
Rok

ve

Moravskoslezský
kraj
12,14
12,36
11,18

Vendryni,

na

Třinecku,

Česká
republika
9,24
9,57
8,62

10.1.2 Struktura nezaměstnanosti
Pozitivní vývoj nezaměstnanosti ve Vendryni je patrný především u skupiny uchazečů
do 24 let věku a nad 50 let věku. Počet těchto uchazečů klesl o 25 % za poslední dva
sledované roky a jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných tak v roce 2011 činil
25 % resp. 22 %. Méně pozitivní trend je naopak u skupiny uchazečů od 25 do 49 let.
Jejich počet sice v posledních letech klesl, ale pouze o 12 %. Podíl těchto uchazečů na
celku tak vzrostl na 53 %.

Graf č. 22 – Struktura nezaměstnanosti ve Vendryni podle věku k 31.12.2011

Zdroj: http://www.czso.cz/
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Tabulka č. 19 – Struktura nezaměstnanosti ve Vendryni podle věku v letech 2009 – 2011
Rok (stav k
31.12.)
do 24 let
2009
36
2010
34
2011
27
Zdroj: http://www.czso.cz/

Počet uchazečů podle věku
25 - 49 let
nad 50 let
65
32
50
31
57
24

celkem
133
115
108

Pozitivní vývoj nezaměstnanosti ve Vendryni je patrný ve všech skupinách uchazečů
podle vzdělání. Nejvíce klesl za poslední dva roky počet uchazečů se středním
odborným vzděláním a to o 22 %, podíl této skupiny uchazečů na celku se pohybuje
kolem 19 %. Vůbec naopak neklesl počet uchazečů s vysokoškolským vzděláním, podíl
této skupiny uchazečů na celku se tak pohybuje kolem 11 %.

Graf č. 23 – Struktura nezaměstnanosti ve Vendryni podle dosaženého vzdělání

Zdroj: http://www.czso.cz/

Kategorie uchazečů o zaměstnání se základním vzděláním (včetně bez vzdělání) nadále
patří z hlediska umístitelnosti k nejproblémovější kategorii a výrazně se podílí na
dlouhodobé nezaměstnanosti.
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Tabulka č. 21 – Struktura nezaměstnanosti ve Vendryni podle dosaženého vzdělání
Počet uchazečů podle dosaženého vzdělání
s
základní vyučen
vysokoškolské
celkem
maturitou
2009
27
50
43
13
133
2010
18
43
43
11
115
2011
21
39
35
13
108
Zdroj: http://www.czso.cz/
Rok (stav k
31.12.)

Pozitivní vývoj nezaměstnanosti ve Vendryni je patrný především u střednědobě
nezaměstnaných uchazečů. Počet těchto uchazečů rapidně klesl o 57 % za poslední dva
roky. Jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných tak činí 11 %, což je velmi málo.
Pomaleji naopak klesal počet uchazečů s krátkodobou nezaměstnaností (pokles
o 18,5 %, stále však představuje 61 % celkového počtu nezaměstnaných) a velmi
nepříznivě se vyvíjí počet dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů – narůst o 25 % za
poslední 2 roky.

Graf č. 24 – Struktura nezaměstnanosti ve Vendryni podle délky evidence nad 12 měsíců

Zdroj: http://www.czso.cz/
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Tabulka č. 22 - Struktura nezaměstnanosti ve Vendryni podle délky evidence na ÚP
Počet uchazečů podle délky evidence na ÚP
nad 12
do 6 měsíců 6 - 12 měsíců
celkem
měsíců
2009
81
72
66
219
2010
28
21
12
61
2011
24
22
30
76
Zdroj: http://www.czso.cz/
Rok (stav k
31.12.)

Typickými uchazeči o zaměstnání ohroženými dlouhodobou nezaměstnaností jsou
vyučení ve věku nad 50 let (se zvyšujícím se věkem ohroženost roste). Věk nad 50 let
tak spolu se zdravotními obtížemi vytváří největší potenciál dlouhodobé
nezaměstnanosti.
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11. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
11.1 Ovzduší
11.1.1 Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území obce Vendryně
Úvod
Prioritou základního koncepčního dokumentu „Místního programu snižování emisí
obce Vendryně“, jsou s přihlédnutím k oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
a k imisním limitům suspendované částice prašného aerosolu (především velikostní
frakce PM10 a PM2,5) a polycyklické aromatické uhlovodíky, vyjádřené jako
benzo[a]pyren.
Suspendované částice představují různorodou směs organických a anorganických
částic kapalného a pevného skupenství různé velikosti, složení a původu, které
v důsledku zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře.
Vážnějším problémem jsou sekundární částice, vznikající v ovzduší na základě
probíhajících chemických a fyzikálních procesů a v důsledku lidské činnosti nebo
meteorologických vlivů (spalováním fosilních paliv včetně dopravy). Závažnost
tohoto problému umocňuje fakt, že na suspendované částice jsou vázány další
škodliviny (těžké kovy – Pb, Cd, Ni, Zn, As a Hg – nejvíce kolem krajské komunikace
I/11). Vysoké koncentrace prachu v ovzduší způsobují usazování prachových částic
v očích, nosu a ústech a s tím spojené nepříjemné pocity. Dlouhodobá expozice
těchto koncentrací i u prachu bez specifických účinků přetěžuje samočistící
mechanismy plic, snižuje celkovou obranyschopnost člověka a může přispívat ke
vzniku chronického zánětu průdušek.
Příčinou vnosu benzo[a]pyrenu do ovzduší je nedokonalé spalování fosilních paliv
při teplotách 300 až 600 °C jak ve stacionárních, tak mobilních zdrojích, ale také
technologie jako výroba koksu a železa. Benzo[a]pyren nemizí, ale naopak se
kumuluje v životním prostředí, a to včetně živých organismů. Má toxické, mutagenní
a rakovinotvorné vlastnosti. Působení je bezprahové a nelze stanovit jeho
bezpečnou hladinu v prostředí.
Problém znečištění ovzduší v naši obci Vendryně souvisí zejména s vysokou
koncentrací blízkého průmyslu, hustou dopravní sítí, vlivem naši a okolních obcí
s lokálními topeništi a přeshraničním přenosem z Polska.
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Legislativa
Současné legislativní nástroje, které může obecní úřad uplatnit pro řešení kvality
ovzduší v naší oblasti, jsou především:
1. zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, který nabyl účinnosti
1. září 2012,
2. zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném znění, a jeho prováděcí
předpisy, který byl novelizován v r. 2011 zákonem č. 77/2011 Sb.,
3. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění,
a jeho prováděcí předpisy, novelizován v r. 2009 zákonem č. 436/2009 Sb.
4. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Hodnocení - suspendované částice prašného aerosolu
Suspendované částice jsou tvořeny směsí pevných a kapalných částic v ovzduší. Tyto
částice se liší svým původem, fyzikálními vlastnostmi a chemickým složením.
V důsledku zanedbatelné pádové rychlosti přetrvávají dlouhou dobu v atmosféře.
Při zhodnocení suspendovaných částic v rámci České republiky patří
Moravskoslezská aglomerace k nejvíce zatížené oblasti a lze ji přisuzovat plošný
charakter. Průmysl je zde koncentrován v malé lokalitě s netypickou strukturou
osídlení, s velkou koncentrací (tzv. slezská zástavba). Vendryně patří mezi tyto obce
s velkou dopravní hustotou v menším zastavěném celku, kde není dobudována
infrastruktura (např. kolem komunikace 1/11). K emisím z dopravy a lokálním
zdrojům přistupují i další významné zdroje hutního průmyslu a průmyslu paliv.
K zatížení této oblasti rovněž významnou měrou přispívá přenos ze zdrojů v Polsku,
především ze silně industrializované oblasti Katovic a městského pozadí tvořeného
lokálními topeništi. V těsné blízkosti Moravskoslezského kraje je 22 velkých
průmyslových a energetických zdrojů. Proto je nutná spolupráce s polskou stranou
a nastavení stejně přísných podmínek na obou stranách hranice. Výrazný pokles
emisí frakce PM10 po roce 1989 byl způsoben celkovým poklesem průmyslové
výroby, zavedením nové právní úpravy ochrany ovzduší, značných investic do
ekologických opatření a používáním šetrnějších technologií. Od přelomu tisíciletí
koncentrace prašného aerosolu opět stoupají. Možnou příčinou je nový rozmach
průmyslových aktivit, zvyšování automobilové dopravy a opětovný návrat části
obyvatel k topení pevnými palivy (zejména uhlí a dřevo) v lokálních topeništích,
v důsledku zvyšování cen elektrické energie a zemního plynu.
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Realizace úkolů vyplývající z přijatých opatření ke snížení emisí
Spalování kvalitních paliv v kotlích rodinných domů a příprava společného
programu Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu
výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní
automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu (peletky) v Moravskoslezském kraji.
Za poslední léta bylo plnění úkolů vyhodnoceno:
- vyjednávání o možnostech rozšíření podpory OPŽP o zařízení na minimalizaci
prašnosti,
- pořízení zametacího vozu pro snížení prašnosti, zejména pak částic PM10
podpořeného programem OPŽP,
- příprava realizace informační kampaně o negativním vlivu spalování odpadů
a použití nekvalitních paliv v nevyhovujících a zastaralých kotlích
v domácnostech na zdraví lidí,
- podpora výstavby obchvatu Vendryně – I/11,
- zpřístupnění informací veřejnosti o možných typech podpory na výměnu
zastaralých spalovacích zařízení či možnostech energetických úspor,
- využívaní pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací a prací ve veřejném
zájmu zaměřených na snižování prašnosti ve městě,
- v rámci dopravních možností obce je omezen vjezd pro nákladní dopravu,
- vybudování cyklistické stezky.

Doprava
Vnitrostátní a zejména mezinárodní kamionová přeprava má pro Vendryni
z hlediska ovzduší výrazně negativní vliv. Velká dopravní zatíženost města má za
následek zvýšené koncentrace oxidů dusíků a přízemního ozonu.
V minulých létech na území obce byla realizována tato opatření:
 lokální opravy povrchů komunikací,
 vybudování cyklostezky a propojení tak obcí Vendryně – Bystřice a města Třinec,
 příprava realizace ekologicko výchovných a osvětových akcí.
Se zvyšující se intenzitou dopravy nabývají na významu i částice z jiných zdrojů než
výfukové plyny. Otěry z pneumatik a obložení brzd činí desítky miligramů na km,
přičemž tyto otěry jsou závislé na způsobu jízdy a provozních podmínkách.
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Realizace opatření předpokládá navýšení intenzity čištění komunikací na 6 x ročně
v letním období a 2 x ročně v zimním období.
Omezování sekundární prašnosti
V rámci omezování sekundární prašnosti byla realizována tato opatření:
 výsadby dřevin (doplnění chybějících dřevin). Cílem je zejména posílení funkce
dřevin v krajině, zejména s ohledem na funkci hygienickou (filtr pro snížení
prašnosti) a estetickou,
 v rámci stavebních řízení, povolení kácení a ukládání náhradní výsadby na území
města byl v maximální míře kladen důraz na zachování a umístění náhradních
výsadeb do lokalit s velkou sekundární prašností,
 příprava projektové dokumentace k regeneraci „Vendryňského parku",
 včasné a pravidelné čištění a zkrápění povrchu komunikací a chodníků.
Resuspenze „prachu“ závisí na povrchu vozovky, rychlosti jízdy a částicích
usazených na povrchu vozovky.

11.2 Voda
Páteřní řekou je Olše. Kvalita povrchových vod se v posledních letech výrazně zlepšuje.
Horní tok Olše se ve většině ukazatelů řadí k vodě II. – mírně znečištěná až III. třídy –
znečištěná voda. Přetrvává především problém znečištění těžkými kovy
z průmyslových odpadních vod.
Obecně lze však konstatovat, že se situace neustále zlepšuje a tento trend bude
pokračovat.
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Obrázek č. 8 - Jakost povrchových vod v povodí Olše na území ČR

11.3 Odpady
Likvidaci odpadů, kterých je obec původcem, odpady od obyvatel obce, organizací,
firem zapojených do odpadového hospodářství města, zajišťuje svoz, nakládání,
třídění, využití a odstranění odpadů firma Nehlsen Třinec, s.r.o. Zabezpečuje rovněž
všechny potřebné služby, včetně likvidace nebezpečného odpadu.
V Oldřichovicích funguje kromě sběrného dvora také třídící linka separovaných
odpadů. Ta má své opodstatnění, protože převážnou část komunálního odpadu
představují oddělitelné složky – papír, sklo, plast a bioodpad.
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Následující tabulka ukazuje na objem svozu vybraných druhů odpadů. Jedná se
o separovaný sběr z vyprázdněných barevných nádob typu REFLEX a KOREX a rovněž
z plastových pytlů určených pro tříděný sběr.

Tabulka č. 23 – Svoz separovaného odpadu ve Vendryni v období 2010 – 2013 včetně
směsného komunálního a objemného odpadu
rok
2010
2011
2012
2013

plasty v kg
36 409
42 387
38 381
41 679

papír v kg
50 868
54 811
57 597
61 791

sklo v kg
59 327
61 620
51 945
51 058

celkem SO
146 604
158 818
147 923
154 528

KO
686 646
699 805
717 843
708 851

VO
131 090
128 125
126 590
113 295

SO - separovaný odpad, KO - směsný komunální odpad, VO - objemný odpad

Graf č. 25 – Produkce separovaného odpadu v letech 2010 – 2013

Zdroj: Nehlsen Třinec, s.r.o.
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celkem kg
964 340
986 748
992 356
976 674

Tabulka č. 24 – Objem separovaného odpadu v letech 2010 – 2013

2010
2011
2012
2013
celkem kg

plasty
kg/obec
kg/občan
36 409
8,696
42 387
9,948
38 381
8,852
41 679
9,492
158 856
36,988

papír
kg/obec
kg/občan
50 868
12,149
54 811
12,863
57 597
13,283
61 791
14,072
225 067
52,367

sklo
kg/obec
kg/občan
59 327
14,169
61 620
14,461
51 945
11,98
51 058
11,628
223 950
52,238

třídění celkem
kg/obec
kg/občan
146 604
35,014
158 818
37,272
147 923
34,115
154 528
35,191
607 873
141,592

Zdroj: Nehlsen Třinec, s.r.o.
Z tabulky a grafu vyplývá, že množství odpadů vyprodukovaných občany
v jednotlivých letech kolísá.
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12. CESTOVNÍ RUCH
12.1 Lokalizační podmínky
Z hlediska marketingové rajonizace cestovního ruchu Czech Tourismu je Vendryně
součástí turistického regionu Severní Morava a Slezsko, turistické oblasti Těšínské
Slezsko a spadá do turistické zóny Těšínské Beskydy. Z hlediska členitosti reliéfu je
celé pohoří Beskyd silně rozčleněno, pro jeho stavbu jsou charakteristická hluboká
údolí, strmé svahy i hřbety bez výrazných převýšení.
Moravskoslezské i Slezské Beskydy jsou oblast na srážky poměrně bohatá, protože
většina dešťových a sněhových srážek v průběhu roku přichází od západu a Beskydy
jsou tak na návětrné straně, ve vrcholových partiích tak činí až 1 300 mm za rok. Délka
trvání sněhové pokrývky ve vrcholových partiích Beskyd je v průměru více než
polovinu roku, zatímco v nejníže položených oblastech je to asi 70 dnů v roce.
Vendryně je podhorská vesnice rozkládající se na okraji Jablunkovské brázdy. Nad obcí
se na východě zvedá Babí hora (492 m n. m.), Vavřkova hora (530 m n. m.), Ostrý
(709 m n. m.) a Prašivá hora (542 m n. m.). Na západě nad místní částí Zaolší je
nejvyšší bod obce - na hřebeni vedoucího z Kozince na Ostrý ve výšce 888 m n. m.
Obrázek č. 9 – Vendryně a okolí
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12.2 Formy cestovního ruchu ve Vendryni a okolí
Přestože se na krajinném rázu území podepsal vliv třinecké aglomerace a do krajiny
zasáhla také výstavba silničního a železničního koridoru vedoucí na Slovensko, je
zdejší krajina velmi malebná a svým způsobem i ojedinělá. Je to dáno zejména faktem,
že území Vendryně se rozkládá na čtyřech geomorfologických celcích.
Pro cestovní ruch je slibný zejména jihozápadní cíp Vendryně, jelikož spadá do
Moravskoslezských Beskyd. A také severovýchodní část obce, jež leží ve Slezských
Beskydech.

12.2.1 Turistika
Vendryně se dá označit jako jedno z výchozích míst pro turistické trasy po okolních
hřebenech Beskyd. Mezi nejčastější trasy vedoucí přes Vendryni patří tyto:
Bocanovice - Babí vrch – Vendryně
Délka trasy: 23,25 km
Maximální výška: 970 m n. m.
Minimální výška: 330 m n. m.
Převýšení: 640 m
Náročnost: Střední
Doba chůze: 7,7 hod.

Obrázek č. 10 – Javorový vrch

Řeka - střed - Javorový - lanovka - Vendryně
Délka trasy: 10,45 km
Maximální výška: 946 m n. m.
Minimální výška: 330 m n. m.
Převýšení: 616 m
Náročnost: Malá
Doba chůze: 3,5 hod.
Vendryně - Pod chatou Čantoryje – Nýdek
Délka trasy: 14,25 km
Maximální výška: 990 m n. m.
Minimální výška: 330 m n. m.
Převýšení: 660 m
Náročnost: Střední
Doba chůze: 4,6 hod.
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Zdroj: http://www.tisicovky.cz

Vendryně - Rozcestí - Šindelná - Chata Slavíč
Délka trasy: 20,20 km
Maximální výška: 1031 m n. m.
Obrázek č. 11 – Chata Slavíč
Minimální výška: 330 m n. m.
Převýšení: 701 m
Náročnost: Malá
Doba chůze: 6,7 hod.
Morávka - Javorový – Vendryně
Délka trasy: 21,70 km
Maximální výška: 1010 m n. m.
Minimální výška: 330 m n. m.
Převýšení: 680 m
Náročnost: Malá
Doba chůze: 7,2 hod.

Zdroj: http://www.kolarovachata.cz

Po modré se turisté mohou vydat z Bystřice přes Zaolší na Kozinec. Žlutá turistická
stezka, protínající Vendryni, vede z Hrádku na Ostrý.
V roce 2006 byly na území Vendryně vytvořeny dvě naučné stezky o délce 15 a 18 km
s 14 informačními tabulemi s přístřešky.
Trasa č. 1
Stanoviště č.:
1. Střed obce – centrální tabule s čísly a názvy jednotlivých stanovišť, mapka celé
trasy, její stručný popis. Obecné údaje o obci.
2. Farní kostel – šlechtický dvůr barona Adama Borka, Czytelnia – historie způsobu
zástavby obce a jejího osidlování, hospodářský kulturní vývoj obce, minulost
a současnost.
3. Vápenka – vápenné pece. Geologická stavba této části obce, ukázka půdních typů,
historie průmyslového využití.
4. Vružná – květné louky, keřovitá a dřevinná vegetace na vápenitém podloží. Fauna
typická pro teplá výhřevná stanoviště.
5. Sedlo mezi Ostrým a Prašivou – krajinný význam georeliéfu, široké rozhledy
z horského sedla. Vývoj rezivých půd na pískovci a slepenci bohatém na obsah železa.
Historie těžby sideritu. Možnost napojení na rytířskou stezku v Nýdku.
6. Pískovcový lom na okraji Prašivé a sousedící dřevěnice se stodolou – význam
místních surovin šetrně těžených pro výstavbu usedlostí blízkých přírodě (stavební
kámen, štěrk, dřevo).
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Trasa č. 2
Stanoviště č.:
1. Parčík u Olzy – v zářezu svahu ukázka geologické stavby usazených hornin
karpatského flyše – střídání pískovce a břidlic, vykrystalizované žily křemene. Vodní
fauna v Olši a jiných tocích Vendryně.
2. Odpočinkové posezení u Domu s pečovatelskou službou na Zaolší – popis další části
trasy do oblasti CHKO Beskydy. Informace na téma místní kuchařské tradice, byliny,
divoké plody.
3. Klidová pěšina podél bystřiny Kopetná, stanoviště u památného stromu – topol
černý. Význam rozptýlené dřevinné zeleně v krajině obecně a v území Vendryně.
4. Vodní elektrárna v toku Kopytné – hydrologické poměry Beskyd a obce Vendryně.
5. Lesní porosty ve svazích Žoru – ukázka fytocenologických společenstev v podrostu
smíšeného lesa.
6. Vrchol Žoru – balvanité pískovcové moře, ukázka geologických procesů
a následného zvětrávání georeliéfu. Krajinně cenné pohledy do údolí Olše lemujících
beskydských masivů.
7. Zbytky milířů na horské louce vedle psího hřbitova – třetí surovina pro dávnou
produkci železa – dřevěné uhlí z beskydských hvozdů. Pohled na lesní rezervaci
Čerňavina, význam ptačí lokality v rámci Natura 2000, složení a obnova jedlobukového
původního beskydského lesa, zvěř v lese.
8. Stezka podél horního úseku potoka Lidéřov mezi Kozincem a Žorem – lesní vegetace
hlubokých beskydských údolí, čistota a vydatnost beskydských bystřin. Obnovená
studánka.

12.2.2 Cykloturistika
Okolí obce je vhodné k rodinným cyklistickým výletům. Cesty vedou po málo
frekventovaných silnicích a lesních nebo polních cestách. Zdatnější cyklisté uvítají
blízkost hor, do kterých se mohou vypravit i po značených turistických cestách.
Okruhy, které vedou přes Vendryni, jsou např.
Po stopách hutnictví
Naučná cyklotrasa spojuje místa spjatá s historií prvotních hutnických zařízení
a předchůdci dnešního komplexu Třineckých železáren, a.s., jako jsou vápenné pece,
bývalá naleziště rudy, milíře atd. Na naučné stezce jsou umístěny informační tabule,
najdete zde informaci, jakým způsobem fungovala např. vápenná pec nebo jak se
používal milíř.
Průběh trasy:- Jablunkov 0 km - Milíkov 6 km - Košařiska 8 km - Pod lanovkou 17 km –
Třinec Sosna 23 km - Vendryně 26 km - Nýdek 35 km - Filipka 41 km - Bahenec 47 km
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- Písek 54 km - Jablunkov 58 km. Rozšiřující okruh: Jablunkov 0 km - Bocanovice 3 km
- Dolní Lomná 5 km – Horní Lomná 11 km a zpět.
Radegast CykloTrack
Trasa vhodně propojuje či navazuje na stávající cyklotrasy. Celková délka okruhu
Trojmezí Radegast CykloTrack je 75 km.
Průběh: Jablunkov 0 km - Studeničné 12 km - Hrčava 17 km - Bukovec 23 km - Písek
24 km - Bahenec 31 km - Filipka 38 km - Nýdek 44 km - Bystřice 49 km - Vendryně
54 km – Oldřichovice 61 km - (navazující okruh na Javorový s využitím lanovky) Košařiska 68 km - Milíkov 70 km - Bocanovice 72 km - Jablunkov 75 km
Na Ostrý přes Kozubovou
Jedná se o náročnou trasu, doporučuje se horské, případně trekingové kolo.
Průběh trasy: Městské informační centrum Třinec - Vendryně (technická památka
Vápenné pece) - Bystřice (v této obci se nachází dřevěný katolický kostel Povýšení sv.
Kříže z konce 16. století) - Křivá - Milíkov - Košařiska - Nad Milíkovem - Kozubová (na
které se nachází kaple sv. Anny z roku 1595 s rozhlednou, volně přístupnou veřejnosti)
- Babí vrch - Kalužný – Ostrý (tur. chata) - Podgruň - Oldřichovice pod lanovkou
(minigolf) - Městské informační centrum Třinec.
Délka trasy: 43,5 km
Další trasy vedou např. k Trojmezí. Existují zde rovněž trasy pro nevidomé
a slabozraké apod.
Již tradičně se na území obce koná cyklistický závod Vendryňský Kotár – silniční závod
pro děti o pohár starosty obce Vendryně (finálový závod seriálu ACK Třinec CUP).
Zaolším vede Trasa dřevěné architektury, středně náročná trasa o délce 71,5 km, která
je vedena po značených cyklotrasách Regiotour. Na Zaolší je zachovalá hájenka
v kontrastu s novou dřevěnicí.

12.2.3 Běžecké a sjezdové lyžování
Přestože přímo v obci se nenacházejí upravované trasy pro běžecké a sjezdové
lyžování, tak po již zmíněných vrcholcích Moravskoslezských Beskyd vedou tyto
běžecké trasy:
Trasa 1: Javorový – traverzová cesta úbočím Javorového – Ostrý (tur. chata KČT) –
Kozinec (tur. chata) – bus. zast. 14,2 km (červená).
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Trasa 2: Ostrý (chata KČT) – Slavíč rozcestí u turistické chaty – Kalužný 5,3 km
(červená, žlutá, modrá).
Trasa 3: Ostrý – Kamenitý (turistická chata) 5,7 km (červená, žlutá).
Obce Vendryně, Bystřice a Nýdek připravily také okruh pro běžecké lyžování kolem
hory Prašivá.
V areálu Javorový se nacházejí rovněž tři různě náročné sjezdovky.

12.2.4 Kulturní cestovní ruch
Kostel sv. Kateřiny
V obci se nachází katolický kostel sv. Kateřiny ze 14. století a je zároveň nejstarší
dochovanou stavbou ve Vendryni. Do roku 1654 byl luteránský, potom byl předán do
správy katolickému faráři, přestože se většina obyvatel hlásila i nadále k evangelické
víře. Ještě v roce 1717 byla kostelní věž se 3 zvony dřevěná, později byla nahrazena
zděnou. V roce 1911 byl adaptován do dnešní podoby. Dodnes jsou dochovány gotické
opěrné pilíře. Jeho velikou cenností je zvon o hmotnosti cca 450 kg, který má zvláštní
homolovitý tvar a odlil jej v letech 1440 – 1450 krakovský zvonař Hanus Freudenthal.
Zvon, na rozdíl od jiných, unikl za 2. světové války rekvizici, a tak se Vendryně může
pochlubit nejstarším zvonem na Těšínsku.
Před kostelem stojí také dvě barokní pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a sv.
Floriána.
Obrázek č. 10 – Kostel sv. Kateřiny
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Vápenné pece
Tato v dnešní době technická památka sloužila ve svém čase pro účely hutě v Třinci.
Vznik těchto pecí se datuje na začátek 19. století, kdy byl proveden zevrubný
geologický průzkum karpatských svahů, aby byla nalezena ložiska železné rudy.
Na území obce se těžila ruda nejprve pro huť v Ustroni a později pro nově založenou
huť v Třinci. Do této doby spadá také těžba vápence, který se ve Vendryni těžil ve
3 lomech a byl vypalován ve 2 pecích, v místním nářečí zvaných "wopienky". Pro
okolní uživatele byly v provozu i po r. 1895, kdy byla ukončena těžba železné rudy pro
její malou vydatnost.
Pece byly v době provozování opravovány velmi primitivním způsobem - jednak
formou vyzdívání a jednak pro udržení stability ocelovými obinadly a výztužemi.
Provoz pecí byl definitivně ukončen v r. 1965, v tomto období byla ukončena i těžba v
přilehlých vápencových lomech. V roce 2003 byly pece zrestaurovány do dnešní
podoby technické památky.
Obrázek č. 11 – Vápenné pece ve Vendryni

Panský dvůr pana Adama Borka
Jedná se o dům posledního šlechtického majitele obce Vendryně barona Adama Borka.
Dům je stále ještě ve vlastnictví státu. Obec usiluje o jeho převedení do obecního
majetku s následnou opravou a rekonstrukcí na pobočku Těšínského muzea – Muzeum
Adama Borka. Jedná se o technicky zastaralý objekt, který vyžaduje rekonstrukci.
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12.2.5 Sportovní a relaxační cestovní ruch
Kromě klasických sportovních nadšenců, kteří zavítají do Vendryně za účelem např.
cyklistiky, většina ostatních návštěvníků, kteří vyrazí do obce za sportovním účelem,
navštíví sportovní areál Vitality Slezsko, zatímco návštěvníci mířící za relaxací navštíví
s největší pravděpodobností Hotel Vitality.
Sportovní areál Vitality Slezsko
Společnost Vitality Slezsko nabízí pestrou škálu sportovního vyžití jednotlivcům
i sportovním týmům v každém ročním období. Dominantou sportovního areálu Vitality
Slezsko je špičkové tenisové zázemí, které splňuje nejpřísnější kritéria pro vedení
tréninků, pořádání turnajů vrcholových hráčů či tenisových kempů mládeže. Dále je
sportovně založené klientele k dispozici široké spektrum indoor/outdoor aktivit přímo
v areálu klubu:







badminton, minigolf, plážový volejbal, stolní tenis
bowling
fitcentrum, skákací boty, segway
venkovní dětský ráj, který přispívá k rozvíjení dovedností malých dětí
sportovní obchod s tenisovým a outdoorovým zaměřením
půjčovna sportovního náčiní

Kromě sportovních aktivit se v areálu nachází také vitální restaurace.
Hotel Vitality
Je to nový čtyřhvězdičkový hotel v podhůří Těšínských Beskyd, který byl otevřen v září
roku 2011. Vyrostl u sportovního komplexu Vitality Slezsko se zaměřením na firemní
a sportovní klientelu a velkým důrazem na špičkové zázemí pro aktivní trávení
volného času. Kromě ubytování, vlastní restaurace a cukrárny připravil Hotel Vitality
pro své klienty dokonalý zážitek v podobě unikátního wellness & spa centra, svým
designem a vybavením ojedinělého nejen v ČR:
 wellness aqua zone – víceúčelový bazén s atrakcemi, kruhový Whirlpool
v bazénu, masážní samostatný Whirlpool, Aqua bar – jediný bar u nás, který
najdete pod vodou, posezení na barových židlích ve vodě za pultem s obsluhou
 wellness & spa – inhalační solná lázeň, ledová studna, aroma parní lázeň,
laconium, tepidarium, bylinková lázeň, klasická finská sauna, zážitkové
a masážní sprchy, Kneippovy lázně, vytápěná lavice, odpočívárna, střešní
Whirlpool
 privátní wellness – masážní sprcha, masážní vana, parní lázeň, masážní stůl,
odpočívárna
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12.3 Ubytovací zařízení
Přestože se jedná o podhorskou obec, v jejímž okolí jsou turistické atraktivity, byl
v obci až do roku 2011 naprostý nedostatek veřejného ubytování, pouze u pizzerie
Verdi byly dva pokoje o pěti lůžkách. Právě v září roku 2011 byl v centru obce
slavnostně otevřen Hotel Vitality, ve kterém se nachází i luxusní wellness, restaurace
a cukrárna.
Kemp či tábořiště v obci není vybudováno. K Vendryni však patří řada osad, samot
a rekreačních chat roztroušených po nedaleké krajině.

Obrázek č. 12 – Hotel Vitality

Zdroj: http://www.hotelvitality.cz

12. 4 Profil návštěvníka – průzkum potřeb a zájmů
Návštěvníci - cílová skupina - jsou především obyvatelé České republiky, zejména pak
obyvatelé Ostravského regionu, kteří přijíždějí do Těšínských Beskyd na víkendové
pobyty. Jelikož se obec Vendryně nachází v pohraničí v blízkosti polských
a slovenských hranic, patří mezi cílovou skupinu také obyvatelé Polska a Slovenska.
Průzkum byl prováděn formou dotazníkového šetření společností Respond & Co.

65

Celkově bylo osloveno 100 respondentů – turistů na území Těšínských Beskyd.
Respondenti byli z rozdílných vzdáleností. Nejčastěji to byla vzdálenost 21-50 km, tzn.
běžná dostupnost během jednoho dne (45 %). 16 % dotázaných bydlí ve vzdálenosti
51-100 km od dané lokality a 33% dokonce více než 100 km od Těšínských Beskyd.
6 % dotázaných bydlí do 20 km od místa dotazování.
Skoro tři čtvrtiny dotázaných přijelo na místo pomocí automobilu (73 %). Jsou to
především zahraniční turisté (88 %) a turisté s vyšším jednodenním pobytem.
Většina dotázaných již v Těšínských Beskydech byli (76 % vícekrát, 2 % zde byli
podruhé). 22 % dotázaných byli v regionu poprvé.
Skoro polovina návštěvníků přichází na jednodenní výlet. Množství turistů
s jednodenním výletem klesá se vzdáleností, odkud přijeli. Znamená to, že lidé, kteří
přijíždějí na více dní, jsou většinou z větší vzdálenosti. Lidé přijíždějící z větší
vzdálenosti na více dnů většinou tráví většinu času přímo v tomto regionu. Zahraniční
návštěvníci tráví v regionu nejčastěji 3-7 dní.
Většina návštěvníků regionu přijíždí s partnerem, přáteli či známými (68 %). 10 %
návštěvníků přijíždí sami, 22 % pak s dětmi (11 % v předškolním věku, 11 % ve
školním věku). Samotni jsou spíše zahraniční návštěvníci. Naopak Češi přijíždějí
v drtivé většině s partnerem či přáteli bez dětí (80 %). 43 % respondentů není
v Těšínských Beskydech ubytováno. 14 % dotázaných a to především z řad českých
turistů má v oblasti vlastní ubytování (chatu či chalupu). 12 % turistů pak přespává
u známých či rodiny, 18 % dotázaných poptává v regionu hromadné typy ubytování
(ubytovna, turistická chata). Jsou to především zahraniční hosté (32 %). Jen minimum
návštěvníků se v regionu nestravuje v místních restauračních zařízeních. 23 %
dotázaných se v restauracích stravuje téměř vždy (vysokoškolsky vzdělaní 30 %) a 69
% alespoň občas. Hosté preferují především horské a podhorské chaty (11 %).
Největším motivem pro strávení volného času v regionu Těšínských Beskyd je pro
oslovené především relaxace a poklidná dovolená v přírodě (57 %) a aktivní dovolená
spojená s pěší turistikou, cykloturistikou či hippoturistikou (45 %).
Nejlákavější aktivitou v regionu je pěší turistika s preferencemi 72 %. Rovněž
cykloturistika je velmi populární (27 %), a to obě verze – silniční i turistická. V otázce
celkového hodnocení služeb v Těšínských Beskydách je nejlépe hodnoceny stravovací
služby, ubytovací služby a služby pro cyklisty. Tyto tři kritéria měly nejméně
negativních hodnocení. Na opačné straně jsou pak služby pro motoristy úroveň
personálu v cestovním ruchu, cenová úroveň služeb a jazykové znalosti personálu.
Z hlediska hodnocení infrastruktury a vybavenosti regionu Těšínských Beskyd je
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nejhůře vnímáno vybavení atrakcemi pro děti a dopravní infrastruktura. Nejlépe jsou
hodnoceny stravovací služby (46 % velmi dobře).
Informace o nabídce a atraktivitách Těšínských Beskyd jsou čerpány především od
známých a příbuzných a na základě znalosti regionu z minulosti. Internet je využíván
především mladou generací a lidmi s vysokoškolským vzděláním. Skoro vůbec není
využívána cestovní kancelář či informace od personálu ve službách. Informace o tomto
regionu jsou hodnoceny jako dostačující (83 %). 11 % je vidí jako stručné, 5 % naopak
jako vyčerpávající. Jako vyčerpávající se jeví informace především zahraničních
návštěvníků, kteří používají nejčastěji osobní informace a propagační materiály.
Téměř všichni turisté vyjádřili ochotu znovu tento region navštívit. Dokonce více než
tři čtvrtiny ještě v letošním roce, čtvrtina pak později. Vracet se budou i zahraniční
návštěvníci (60 % letos, 40 % později). Největší ochotu vracet se ještě letos mají ti
návštěvníci, kteří přijíždějí na krátkodobou jednodenní návštěvu a to z minimální
vzdálenosti (do 50 km). Padesát procent dotázaných by navštívilo region Těšínských
Beskyd i za účelem zimních sportů. Zajímavé je, že jsou to i turisté ze zahraničí
(Polsko). Většina z těchto turistů (40 %) navíc tvrdí, že zná zdejší střediska zimních
sportů. Zimní sporty v regionu lákají pochopitelně více mladší generace návštěvníků
a častěji jsou to muži.
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ZÁVĚR
Provedená sociálně ekonomická analýza, jež vyústila v profil obce, měla za cíl posoudit
stav obce z hlediska polohy, historie, demografie, přírodních podmínek, občanské
vybavenosti a života v obci, dopravy, technické infrastruktury, trhu práce, životního
prostředí a cestovního ruchu.
Geograficky Vendryně náleží do okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji,
který je zároveň i územní jednotkou NUTS II Moravskoslezsko. Nachází se v pohraniční
oblasti nejvýchodnější části České republiky východně od Třince.
První zmínka o obci pochází z roku 1305. Rozvoj Vendryně nastal v 19. století
v souvislosti se založením Třineckých železáren. Vendryňská vápenka dodávala vápno
pro hutě, které byly významným zaměstnavatelem zdejších občanů. V osmdesátých
letech 20. století se Vendryně stala součástí Třince. Od roku 1995 je obec opět
samostatná.
Celkový počet obyvatelstva obce od roku 2004 stále roste - k 31.12.2013 měla 4 391
obyvatel. Obyvatelstvo obce Vendryně představuje okolo 0,36 % obyvatel
v Moravskoslezském kraji, postupně se tento podíl zvyšuje s rostoucím počtem
obyvatel v obci a s klesajícím počtem obyvatel v kraji. Největší zastoupení má věková
skupina práceschopného obyvatelstva 15-59 let, která má rostoucí tendenci a mírně se
zvyšuje i podíl osob v poproduktivním věku (nad 65 let). Ve Vendryni jsou
nejpočetnější skupinou obyvatelé se středním vzděláním bez maturity. Tuto skupinu
následují občané s úplným středním vzděláním s maturitou. Ekonomická aktivita
občanů Vendryně je na 47,11 % což je vzhledem Moravskoslezskému kraji i České
republice nižší hodnota.
Západní Beskydy na území Jablunkovska, kde náleží i obec Vendryně, reprezentují
celky Moravskoslezské Beskydy, Slezské Beskydy, Jablunkovská brázda a Jablunkovské
mezihoří. Vzácné vápencové vrstvy tvoří severní část území Vendryně v Podbeskydské
pahorkatině. Základní horninou je těšínský vápenec. Luční lokality kolem starého
ovocného sadu, ale i louky na Zaolší a pod Prašivou obývá celostátně chráněný chřástal
polní a křepelka. V obci se nachází soukromá obora. Převážná část Vendryně
klimaticky spadá podle platné klasifikace do mírně teplé oblasti, horská část
Moravskoslezských Beskyd pak do oblasti chladné.
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V obci se nacházejí 3 mateřské školy (2 s polským jazykem vyučovacím) a 2 základní
školy, z toho jedna s polským jazykem vyučovacím. Kromě ordinací praktických lékařů
funguje ze zdravotnických zařízení v obci i dětská ambulance. Na Zaolší je v provozu
Dům s pečovatelskou službou. Ten disponuje byty zvláštního určení pro seniory
a zdravotně postižené osoby. Dále poskytuje pečovatelskou službu. Kultura v obci je
zastřešována několika organizacemi, které pořádají své tradiční akce.
Vendryně má z hlediska dopravy velmi významnou polohu v Moravskoslezském kraji,
procházejí jí důležité mezinárodní komunikace. Obcí Vendryně vede komunikace
mezinárodního významu E75 na Slovensko ze směru Český Těšín a zároveň
i nejvýznamnější železniční spojení České republiky a Slovenska. Hlavní dopravní
tepnou je silnice I/11, která je právě v úseku obce Vendryně nejzatíženější komunikací
v regionu, a železnice vedoucí na Slovensko.
Obec nemá zásadní problémy se zásobováním pitnou vodou a v současné době má
nově vybudovaný systém veřejné kanalizace. Část zástavby má vybudovány
bezodtokové jímky s následným vyvážením. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou
kanalizací, propustky a příkopy.
Nezaměstnanost v obci se v posledních letech výrazně snížila. V porovnání s rokem
2004, kdy dosahovala maxima, klesla o 8 procentních bodů a pohybuje se pod hranicí
6 %. Obec patří v regionu k obcím nejméně postiženým nezaměstnaností. Řada
obyvatel pracuje v Třineckých železárnách, a.s. a navazujících podnicích. V roce 2011
bylo v evidenci 108 uchazečů o zaměstnání, což je kromě roku 2008, kdy bylo
v evidenci pouze 97 uchazečů, nejméně za posledních 8 let. Výrazně se zvyšuje nabídka
pracovních míst. Pozitivní vývoj nezaměstnanosti ve Vendryni je patrný především
u skupiny uchazečů do 24 let věku a nad 50 let věku. Počet těchto uchazečů klesl o 25
% za poslední dva sledované roky a jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných
tak v roce 2011 činil 25 % resp. 22 %. Méně pozitivní trend je naopak u skupiny
uchazečů od 25 do 49 let. Jejich počet sice v posledních letech klesl, ale pouze o 12 %.
Podíl těchto uchazečů na celku tak vzrostl na 53 %. Nejvíce klesl za poslední dva roky
počet uchazečů se středním odborným vzděláním a to o 22 %.
Území obce je vyhlášeno jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu
lidského zdraví. Příčinou jsou průmyslové exhalace zejména z Třineckých železáren,
a.s. a Energetiky Třinec, a.s. Nejvíce se vytápí plynem. Zřejmý je nárůst množství
odpadů vyprodukovaných občany. Pozitivní je nárůst podílu papíru v celkovém
množství vyprodukovaného odpadu a naopak negativní je pokles podílu skla.
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Vendryně spadá do turistické zóny Těšínské Beskydy. Je vhodným místem či výchozím
místem pro pěší turistiku, cykloturistiku, Pro cestovní ruch je slibný zejména
jihozápadní cíp Vendryně, jelikož spadá do Moravskoslezských Beskyd. A také
severovýchodní část obce, jež leží ve Slezských Beskydách. V obci jsou 2 významné
stavby. Kostel sv. Kateřiny a technická památka vápenné pece. Přestože se jedná
o podhorskou obec, v jejímž okolí jsou turistické atraktivity, byl v obci až do roku 2011
naprostý nedostatek veřejného ubytování. Právě v září roku 2011 byl v centru obce
slavnostně otevřen Hotel Vitality, ve kterém se nachází i luxusní wellness, restaurace
a cukrárna. Kemp či tábořiště v obci není vybudováno. K Vendryni však patří řada
osad, samot a rekreačních chat roztroušených po nedaleké krajině.

70

ZKRATKY
ATS
CHKO
DTP
HRAT
HTP
PHO
ŘSD
SmVaK Ostrava a.s.
ÚV

automatická tlaková stanice
chráněná krajinná oblast
dolní tlakové pásmo
Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské
centrum, s.r.o.
horní tlakové pásmo
pásmo hygienické ochrany
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
úpravna vody
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