Karviná a obce spadající do jejího správního území, co se týče památkové péče
Těmi obcemi jsou v důsledku reformy veřejné správy: Stonava, Petrovice u K. a Dětmarovice.
Kulturní památky „v číslech“, skupiny památek dle druhové skladby:
Existuje Ústřední seznam nemovitých kulturních památek ČR, ve kterém jsou pod tzv.
rejstříkovými čísly vedeny jednotlivé kulturní památky, případně s označením „N“ jsou to
objety teprve navržené pro zapsání do tohoto seznamu. Celkem je na vymezeném území 98
objektů, kterými jsou prohlášené kulturní památky (80) nebo areály (8) a objekty „v návrhu“
(10). Z toho v samotné Karviné je to 69-KP, 7-A, 8-N, na Stonavu připadají 3-KP, na
Petrovice u K. 8-KP, 1-A, 2-N, Dětmarovice 0-0-0.
Druhová skladba památkového fondu:
1/ - movité kulturní památky tvoří samostatnou kapitolu, většinou jsou to církevní obrazy,
sochy, různé liturgické předměty, celé oltáře, křtitelnice, nebo i zvony. Movité památky
se nachází také v rámci nemovitých technických památek - příkladem je pístový kompresor
v areálu jámy Gabriela (měl být přemístěn do Petřvaldu-Habsburg/Pokrok/Fučík).
2a/ - zámky nám zbyly pouze 2 (Fryštát, Prstná), vč. konírny a mléčnice (v areálu-Fryšt.)
2b/- kostely, kterých je 6 (K-4, S-1, P-1, D-0),
- kaple a kapličky - 12 (K-8, S-1, P-3, D-0), .... /částečně ad. 2c/
- hrobky - 2
- sochy vč. plastik dvou mužů před zámkem - 18,
- kříže - 6,
2c/ - hospodářský dvůr Olšiny, a některé kapličky (viz výše),
2d/ - měšťanské domy - 11, radnice, budova bývalého hejtmanství, bývalá konírna (dnes
budova muzea na nám.), ale i kašna, bazén se sousoším (v prostoru pod schod. na zámku),
2e/ - tzn. technické památky, a to v současné době rekonstruovaný železobetonový most v
Darkově, vodárenská věž v Karviné-Hranicích a celou skupinu technických památek
spojených s těžbou uhlí, jako jsou těžní věže, strojovny, kompresorovny, kotelny a 1 dnes už
samostatně stojící komín v areálu jámy Jindřich, a kterých je celkem 10.
2f/ - parky - 3 (zámecký, lázeňský, Prstná), vč. staveb typu Společenský dům
a Sanatorium v areálu lázeňského parku,
3/ - památkově chráněná území – MPZ a OPMPZ Karviná
4/ - různé památníky - 4, a zde je možno jmenovat i drobné středověké opevnění, tzv.
„Švédskou mohylu“ ve Stonavě

