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Úvod 1

Pokud se podíváme do minulos�, mnohé věci, které jsou pro dnešek samozřejmos� byly před 100 lety
nereálné. Progres dnešních technologií a jejich aplikace vede ke zrychlení celkového rozvoje civilizace.
Ne všechny odvětví lidské činnos� využívají tento trend pro svůj prospěch, ale místo toho se mu brání
a snaží se zůstat tradiční. Pravdou však zůstává, že doba vyžaduje řešit problémy, které vznikají a tradiční
přístup již v blízké budoucnos� nemusí stačit.

V práci se z čás� pokusím představit některé z problémů, které se budou týkat dopravního systému měst.
Budu se opírat o studii, kterou publikovala celosvětová skupina ARUP. V ní se zabývala problémy, ke kterým
naše civilizace spěje a pokusila se přijít s konceptem dopravy, který bude na ně reagovat.

"Nejlepší způsob, jak předvídat budoucnost, je ji vytvořit."

- Alan Kay

ÚVOD



Těšín prošel významným kulturním rozvojem na přelomu 18. a 19. věku. V roce 1802 zde bylo jezuitským
knězem Leopoldem Szersznikem založeno muzeum, které funguje dodnes pod názvem Muzeum Śląska
Cieszyńskiego. Jedná se o nejstarší muzeum v polské zemi. O něco později, v roce 1805, byl do Těšína kvůli
ohrožení Vídně Napoleónskými vojsky přenesen císařský dvůr a vláda rakouské monarchie. Nic to městu
ale nepřineslo. V roce 1839 byl Piastovský zámek zbořen. Místo něj byl zbudován na Zámeckém vrchu
klasicistní palác s rozlehlým parkem, který je dochovaný dodnes. Po požáru byla rovněž zbudována nová
radnice a knížecí pivovar, které se také dochovaly dodnes. V roce 1846 se zde odehrála revoluce. Polská
inteligence se tady začala sdružovat a začaly se zde vydávat první noviny.

Pro naší práci je velmi důležitý rok 1869, kdy je do Těšína dovedena železnice, kolem níž začíná vznikat
průmyslová čtvrť. Rozvoj průmyslu zde ale neprobíhal takovým tempem jako v nedaleké Bielske-Biale, což
vedlo k poklesu hospodářského významu Těšína v rámci regionu. Administra�vním a kulturním centrem
však zůstává. Od roku 1880 do roku 1910 je Těšín okresním městem pro obce na Frýdecku.

Průmyslová část města se rozvíjela západně od řeky Olše. Veškeré dění města se však odehrávalo
na východní straně v historickém centru. V letech 1911 zde byla zavedena tramvajová linka pro spojení
nádraží s centrem. Jednalo se o nejmenší tramvajovou síť na území dnešního Česka. Trasa vedla přes
Hlavní třídu - Głębokou - Rynek - Ulici Wysza Brama - Bielska.

Během 1. světové války zde bylo sídlo generálního štábu armády. Po válce, kdy se rozpadá
Rakousko-Uhersko, končí i Těšínské knížectví. To vedlo k československo-polskému hraničnímu sporu, který
vyvrcholil v roce 1919 Sedmidenní válkou a v roce 1920 bylo na pařížské Radě vyslanců rozhodnuto
o jeho rozdělení. Hranice byla stanovena podél řeky Olše, kdy historické jádro připadlo Polsku
a průmyslová čtvrť s nádražím připadla Československu. Během druhé světové války, v září roku 1939,
došlo k anektaci velké čás� Československé strany polskou armádou. O měsíc později, kdy bylo Polsko
poraženo Německem, byl Těšín připojen k Tře� říši.

Po ukončení 2. světové války však došlo k navrácení hranic do předválečného stavu. Toto rozdělení pla�
dodnes.

Město Těšín má velmi bohatou, více než �síciletou, historii. Je jedním z nejstarších měst Slezska. Podle
legendy jej založili tři bratři: Lešek, Bolko a Těšek. Ti zde měli dorazit kolem roku 810 n.l. a nalézt pramen,
u kterého založili město. Těšili se z toho, jak zde budou žít, a tak jej pojmenovali Těšín. Odkaz na tuto
událost můžeme najít na polské straně - Studnu Tří bratří.

Na Zámeckém vrchu avšak můžeme najít starší základy datované do 6. až 5. stole� př. n. l. Jednalo
se o obranné hradiště, které v průběhu let rostlo na významu, až se stal administra�vním, náboženským
a hospodářským centrem velké čás� Slezska. Dodnes zde stojí románská rotunda sv.Mikuláše z 11. stole�.
Ve stejném období se začíná rozvíjet i podhradí. Jedním z nejdůležitějších měst Opolsko-ra�bořského
knížectví se stává ve 12. stole�. Od roku 990 byl Těšín součás� polského státu.

V roce 1282 se Opolsko-ra�bořské knížectví rozpadlo a Těšín se stal v roce 1290 hlavním městem
Těšínského knížectví. Knížetem se stal Měšek, který byl zakladatelem rodové linie Piastovců. Největší
rozvoj Těšín zažil za vlády Přemysla I., který v roce 1374 udělil Těšínu městská práva vra�slavského typu.
Byla založena městská rada, vystavěny kostely, radnice na náměs� Stary Targ a nejspíš už fungoval
i městský špitál.

Prudkému rozvoji města dopomáhal později také Kazimír II., který byl rovněž z rodu Piastovců. V roce 1486
přenesl náměs� na dnešní místo, založil městský soud a obehnal město hradbami. Těšín se rozvíjel
až do 17. stole�, kdy se odehrávala Třice�letá válka, během které bylo město demolováno. Rod Piastovců
vymřel po meči a knížectví přešlo do rukou Habsburků. Došlo k hospodářské i poli�cké stagnaci, která
trvala až do konce 17. stole�.

Město si opět upevnilo svou pozici vybudováním kostela evangelické církve augsburského vyznání. Ten
je dodnes největší luteránskou svatyní v Polsku. Jako jedno z mála se stalo součás� Rakouska. V období
mezi lety 1768 a 1779 se Těšín stal hlavním centrem Barské konfederace. Na konci tohoto období byl
podepsán Těšínský mír mezi Rakouskem a Pruskem, což Těšín na krátkou dobu proslavilo po celé Evropě.
K podepsání došlo v dnešním parku Míru.

Nepřítelem města byly časté požáry. Asi největší vypukl v roce 1789, z kterého se Těšín 11 let
vzpamatovával. Většina budov, které byly postaveny v tomto období stojí dodnes.

Historie města Těšín(1)

Historie města Těšín 2



Metodika 3

V práci vycházím z modelu skupiny ARUP. Ten se snažím interpretovat a poté, v rámci možnos�, jej
aplikovat na vlastní studii nádraží v Těšíně. Jejich model vychází z odhadů a předpokladů vývoje, aplikace
technologií a globálního populačního růstu do roku 2050.

METODIKA



Megatrendy- úvod 4

Tyto tendence, v blízké budoucnos� formující svět, představují výzvy a příležitos�, na základě kterých
se bude vyvíjet společnost, kultura, obchod nebo mimo jiné i doprava. Na následujících stránkách jsou
uvedeny hlavní megatrendy, týkající se řešené lokality.

MEGATRENDY



Návrat lídí do měst je trend, který je dnes již viditelný hlavně u zemí "prvního světa", a to hlavně v jejich
centrech. Odhad, který ve své studii ARUP uvádí, že bude v blízké době docházet k urbanizaci měst (2),
vychází z předpokladu populačního růstu a nutnos� intenzivního využi� plochy.Města nabízí více práce
než venkov a logicky vede k přílivu populace do městských center, které se �mto budou rozvíjet. Tento
princip funguje ve městech, kde se stále generují nové pracovní příležitos�. Bohužel Těšín takovým
městem není. Za�m.

Demograická křivka (3), kterou na svých webových stránkách zveřejnil ČSÚ, pojednává o aktuálním stavu
populace dle věkových skupin. Zároveň pojednává o neustálém růstu populace. Jinými slovy, více lidí
přibylo, než zemřelo. Celkem za rok 2016 přibylo 25 000 obyvatel, ale pouze 4 900 přirozenou měnou.
Zbytek jsou přistěhovalci. Dále můžeme vyčíst, že národ "stárne". ARUP ve studii odhaduje, že 1% lidí
starších 60 let bude opro� dnešním 11% v roce 2050 činit 32%. Taková je sta�s�ka.

Křivka, která se vztahuje na Českou republiku je věc jedna, ale situace u konkrétního města už je věcí
druhou. Podle analýzy úbytku populace (4) na tom Český Těšín vůbec není dobře. K 1.1.2018má Český Těšín
24 155 obyvatel. Úbytek tedy tvoří v případě 184 lidí 0,76% z celkového počtu. Ačkoli by tedy celostátní
analýza mohla působit příznivě k růstu obyvatelstva, Český Těšín mezi tyto žádané lokality nepatří a lidé

Urbanizace měst z města odcházejí. Důvodů může být mnoho, ovšem nejhorší faktory poškozující Těšín jsou: nekvalitní
ovzduší, které přináší východní vítr od Třineckých železáren, nedostatek práce po uzavření dolů
v blízkých lokalitách a jeho samotné vnitřní rozdělení. Pokud pomineme rozdělení historické čás� Těšína
(polská strana) od té "průmyslové" - (česká strana) hranicí, tak je na obou stranách rozdělen železnicí, která
je zároveň generátorem hluku a prachu.

Ačkoli jsou světově nebo národně předvídané jakékoli stavy, úroveň lokality podléhá často jiným
faktorům. ARUP předpovídá příliv lidí do měst, ČSÚ informuje o populačním růstu České republiky, ale
Český Těšín (ne)bojuje s problémy, které ho staví "na jinou kolej." Zde se potvrzuje úvodní citát "Nejlepší
způsob, jak předvídat budoucnost, je ji vytvořit." a proto jediným způsobem, jak dostat Těšín zpět
na výsluní a učinit z něj kvalitní město k životu, je odstranění těchto hlavních problémů a vytvoření
prostoru pro rozvoj služeb. Průmyslová éra, ve které toto město vyrostlo, už pomalu končí.

Urbanizace měst 5
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Analýza přírustu obyvatelstva- (4)



Globální změny v populační struktuře 6

Vše, co děláme dnes má vliv na to, co příjde zítra. Očekáváme, že v roce 2050 bude světová populace
na 9,5 miliard. Populační růst se začne zpomalovat, kdy Evropa a Japonsko nejspíš budou patřit
do regiónů, které budou vymírat. Kladný nárůst bude hlavně v rozvojových zemích. 20% světové populace
bude ve věku vyšším než 60-� let. Dnes je tato kategorie obyvatelstva na 11%. V rozvinutých zemích
budou �to lidé tvořit tře�nu populace (dvojnásobek očekávaného počtu dě�) a podle toho musíme
přistupovat k návrhu architektury a dopravního systému.

Můžeme očekávat, že za 30 let bude polovina světové populace spadat do střední třídy, což rovněž bude
mít významný dopad na množství cestujících. Což se projeví na ekonomice zemí, které pro nás budou
snáze dostupné.

Veškeré změny, které předpokládáme, povedou k novému světovému řádu. Věci trvající stale� se dnes dějí
během měsíců a rozvoj mezinárodního obchodu ve značné míře formuje současný svět. Ačkoli dnes zemí
s nejrychleji rostoucí ekonomikou je Čína, můžeme předpokládat nástup konkurence ze států, jako
je Nigerie, Filipíny nebo Peru. Vše kvůli kladnému nárustu pracovních sil (opro� eurozóně, USA nebo
Rusku, kde je záporný).

Globální změny v populační struktuře(2)



Klima�cké změny 7

Ať chceme nebo ne, vše, co děláme, je ovlivněno počasím. Nádraží je součás� dopravního systému, který
je na tento faktor nesmírně citlivý. Nejednou jsme se nedostali tam, kde jsme chtěli, jen proto,
že jednoduše trasa nebyla průjezdná nebo bezpečná.

Žijeme v době, kdy neustále slyšíme o klima�ckých změnách. Cílem není popsat problema�ku globálních
klima�ckých změn, ale podle ARUPu se počasí bude dál "extrémizovat" a počasí je jednou z největších
hrozeb pro správnou funkčnost dopravní infrastruktury - nebezpečí poškození tra�, selhání techniky, která
nebyla připravena na extrémní stavy, zvýšené náklady na provoz... Dopravní systém musí být odolný
a stabilní. O to víc to bude pla�t ve chvíli, kdy se zavede autonomní dopravní systém.
V budoucnos� bude doprava neustále nabývat na důležitos� a při zvyšování její rychlos� bude docházet
k fatálnějším selháním.

Do roku 2050 je rovněž potřeba globálně snížit emise o 50%. Těšín patří mezi 20 měst s nejznečištěnějším
ovzduším v České republice. Může za to především třinecký a polský průmysl a z hlediska efek�vity řešení
bychom měli problém řešit u zdroje. Jsou ale nepřímé způsoby, jak snižovat emise a to nižšími nároky
na dodávanou energii z elektráren - snižování spotřeby, lokální ekologické zdroje energií apod. Železniční
doprava je velmi dobrou alterna�vou silniční dopravy pro řešení všech výše uvedených problémů a lze
tedy předpokládat, že se tento druh dopravy, ať už ve stejné, nebo modiikované podobě, zachová.

Klima�cké změny(2)

(6)



Na základě ekonomických a jiných analýz ARUP předpokládá, žemobilita cestujících vzroste o ohromných
200-300% a objem nákladní dopravy o 150-250%. To bude vyžadovat implementaci smart technologií,
které budou schopny tento systém spravovat, reagovat na předvídatelné situace, poruchy, a které budou
nabízet přímou komunikaci s klienty. Poroste potřeba minimalizovat lidskou chybovost. Systém
analyzátorů poskytne v reálném čase údaje o stavu dopravní komunikace, inženýrské sítě a umožní tak
zpřesnění dopravního harmonogramu. Vzroste možnost informovanos� obyvatel pomocí smart zařízení,
bude umožněna deinice adekvátních cen a možnost přizpůsobitelnos� služeb na míru klienta bez
složitých manuálních procesů.

Inteligentní dopravní systém(2)

Inteligentní dopravní systém 8
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Koncept pátého módu dopravy- Elon Musk (7)Modul určený pro osobní dopravu na orbitu (7)

Její vývoj je hlavní modiikátor změn, které v dopravní struktuře nastanou. Z historie víme, že tento vývoj
nemá lineární průběh, ale exponencionální. Největší vliv na tomá tzv. NBIC cluster. Jedná se o tato odvětví:
nanotechnologie, biotechnologie, informační technologie a kogni�vní technologie. Objevy a aplikace
z těchto oborů nejvíce ovlivňují náš dnešní způsob života, včetně dopravy, architektury, komunikace...

Díky nanotechnologiím jsme schopni využívat nové materiály s mnohem lepšími vlastnostmi, než které
mají přírodní materiály. Mohou být lehčí, tenčí, únosnější, chytřejší nebo mohou být ekologicky šetrnější.
Například materiály na bázi grafenu umožňují odvážnější, nebo stabilnější konstrukce. Mimo jiné
má nanotechnologie nesporný vliv na vývoj baterií, které dostávají využitelnost elektrické energie pro
dopravní účely na další úroveň (například nahrazení trolejí bateriemi, obsloužení neelektriikovaných tra�
hybridními vlaky).

Technologie(2) Nástup 3D �sku pravděpodobně povede k opuštění centralizované produkce. To sníží nároky na dopravu
produktů a jejich skladování. To, co se dnes musí vyrábět a následně doručovat, bude možné vyrábět
přímo na místě, kde daný produkt bude potřeba.

Vývoj robotechniky a umělé inteligence rovněž nenechá věci stejnými. Při integraci "chytrých robotů"
do stavby jsme schopni zajis�t bezúdržbový provoz, narušené potrubí budeme schopni opravit zevnitř bez
nutnos� destrukce jiných konstrukcí apod. Jednou z podob by mohli být tzv. rojoví robo�, kteří jsou
založeni na principu spolupráce "hejna" robotů za dosažením společného cíle - tunelování, analýza počasí,
záplata trhliny...

V neposlední řadě jsou již dnes vyvíjeny další způsoby dopravy. NASA vyvíjí vzducholodě, které by řídily
silniční a železniční nákladní dopravu, a �m ulehčila jejich kapacitě pro civilní obyvatelstvo. Dále také
existují i prototypy vesmírných lodí, kdy budeme schopni cestovat na orbitě planety. Ačkoli se to na první
pohled může zdát jako sci-i, jedná se o vyvíjené programy, o kterých dříve nebo později ještě uslyšíme,
protože již dnes jsou ve fázi prototypů.

Technologie 9



Energie a zdroje 10

Mnoho vědců dnes křičí a varují o neudržitelnos� dnešního systému výroby a spotřeby energie a využi�
přírodních zdrojů. Populace roste a rostou tak i její nároky na energii, suroviny. Do roku 2050 se spotřeba
surovin ztrojnásobí na 140 miliard tun ročně, pokud se něco nezmění. Náročnost ziskávání zdrojů půjde
čím dál �m víc do peněz a nakonec dojde ke zhroucení našeho ekonomického systému. Pan
doc.Ing.arch.Akad.arch. Jiří Klokočka poukazuje ve svých přednáškách na hypotézu ceny(5) = cena energie
bude stoupat, stejně jako její nároky na ní. Podle pana docenta to povede k útlumu individuální dopravy,
která bude limitně nahrazena dopravou hromadnou. Tato situace však možná podle ARUPu bude mít jiný
průběh.

Jedním ze způsobů, jak se k problému postavit, je recyklace - kruhová ekonomika. Poli�cká nestabilita
a omezené snadno dostupné kapacity ropy v zemích, které vlastní ropné vrty povede stále častěji
k přechodu na alterna�vní zdroje energie - voda, vodík, LPG - které jsou zároveň šetrnější k životnímu
prostředí. Za�m nejpreferovanější zdroj do budoucna je nejspíš vodík. Alterna�vní zdroje mohou snížit
náklady na dopravu a posílit tak ekonomiku jednotlivých států, které by už nebyly závislé na státech
vlastnících ropných nalezišť. Rovněž snížením nákladů se dostaneme do situace, kdy bude plánovaný
autonomní systém automobilové dopravy reálně udržitelný i v blízké budoucnos�.

Energie a zdroje(2)
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Využi� ARUP modelu v dnešním světě 12

Příkladem technologie, která jde �mto směrem je SPD - SmartGlass, které je instantně schopné měnit
propustnost světla a teplu podle zadání uživatele. Důvod pro vývoj této technologie je bezesporu komfort
a možnos� úspory energie jak na chlazení, tak topení dopravního prostředku.

14. Chytrá ztmavovací okna(2)

Australská těžařská společnost Rio Tinto již od roku 2014 zavádí plně automa�zovaný nákladní dopravní
systém propojující jejich pracovní lokality s přístavy. Dnes již podobné systémy jsou zaváděny do provozu
po celém světě.

12. Automa�cké řízení dopravy(2)

Výzkumný ústav na univerzitě v Birminghamu vyvinul hybridní lokomo�vu, která je poháněna vodíkem
a akumulačními bateriemi. Nepotřebuje tedy ani fosílní paliva, ani trolej. Podobně i v jihozápadní Číně byl
realizován podobný univerzitní projekt.

13. Alterna�vní zdroje energie(2)

První tyto systémy se dnes již uplatňují v městech jako je Dubaj, Paříž nebo Singapur. Umožňuje přesnější
zacházení s dopravním systémem, zkracování rozestupů mezi vlaky a �m i otevírá možnost používat
současně více vlakových souprav. Zároveň je jednodušší dodržet naplánovaný harmonogram dopravy.

16. Automa�zovaný pilotovací systém pro op�malizaci cesty(2)

Protypy postavené na konceptu produkce energie z kine�cké energie, kterou podlaha při došlapu
absorbuje, se zavádí na několika nejvy�ženějších stanicích v Rusku, a to ve spolupráci
s Nizozemskou společnos�, zabývající se "energe�ckými podlahami."

6. Podlaha vyrábějící energii(2)

Jedná se o virtuální supermarkety, kdy po naskenování QR kódu smartphonem a uzavřením objednávky
dojde k zařazení objednávky do systému a následnému doručení rovnou domů k objednateli. Tyto systémy
na zkoušku běží hlavně ve stanicích metra - např. v Shanghai.

4. Virtuální obchodní stěny- jednoduchá a pohodlná obsluha(2)

Už dnes se tento systém zavádí, kdy jsme schopni si koupit jízdenku přes mobil, nebo přes internet.
Je to řešení na nežádoucí dlouhé čekání při výdeji lístků, jsme schopni si koupit přesně to, co chceme
a to vše v klidu domova, nebo po cestě na dopravní spoj.

3. Bezpečně a bez lístků(2)

Německá společnost ProRail již využívá drony s termokamerami ke kontrole otopných sestav, které zajišťují
provoz výhybkových systémů, kdy manuální kontrola je zdlouhavá a nebezpečná. V Německu se také
používají mikrodrony k hlídání tratě před sprejery, kteří za rok 2016 způsobili škody zhruba za 180 mil. Kč.

2. Sledovací dron(2)

Tyto tunely, nebo také potrubí, je koncept, se kterým přišla německá irma CargoCap. Ingeligentní kapsle
poháněné elektrickou energií jsou samy schopny doručit zboží z místa A do místa B. Tento systém by měl
být zcela oddělen od civilní komunikace. Mezi výhody tohoto systému patří nízké náklady na provoz
a nezávislost na vnějších podmínkách.

8. Podzemní tunely pro převoz zboží po městě(2)

Personal rapid transit (PRT) - v překladu Osobní spěšná doprava - je koncept dopravy uplatněný na le�š�
Heathrow v Londýně. Pomocí magne�cké levitace je minimalizován počet mechanicky zranitelných míst,
což vede k nízké poruchovos� a zároveň dlouhé životnos�. Tento systém umožňuje i vzájemné propojování
kapslí a jejich spolupráci v dopravě při vysokých rychlostech.

7. Bezpilotové kapsle poháněné čistou energií(2)VYUŽITÍ ARUP MODELU
V DNEŠNÍM SVĚTĚ



Málokdy jdeme na nádraží za jiným účelem, než jen s�hnout spoj. Nádraží bylo vždy bránou do města,
respek�ve z města. Dnes se na něj často díváme pouze u�litárním způsobem, ale nabízí se otázky,
co kdybychom k nádraží přistoupili jinak a jaký dojem bychom chtěli udělat na hosta, který touto branou
přijede. Představme si, že je v našich možnostech toto ovlivnit. Vyvstává další otázka, zda bychom chtěli,
aby jeho prvním cílem bylo se z nádraží dostat pryč. V některých případech možná ano, ale v tomto
případě bych toto nechtěl. Pokud je pravda, že v budoucnu stoupne hromadná, nebo autonomní doprava
na významu, je možné, že se nádraží stane místem středem dění.

Mnohé města trpí �m, že je nádraží někde na okraji. V Českém Těšíně je však ve středu dění, pokud
se díváme na polskou a českou část zvlášť. A i kdybychom se na to dívali dohromady jako na dvojměs�, tak
je historické centrum na polské čás� velmi dobře propojitelné s českým nádražím. Možná by stálo
z a
to udělat z nádraží místo setkávání nejen za účelem dopravy.

Vytvoříme-li "magnet na život," velkým nega�vem může být vysávání života z jeho okolí. Tam ho však
mnoho není a není moc co vysávat. Dokonce bychom se mohli zamyslet i nad možnos�, jestli by dobře
vyřešené dopravně-kulturní centrum mohlo život sálat do svého okolí. Mohlo by, ale je důležité myslet
na to, aby toto sálání bylo umožněno už od začátku.

Většinou se říká, že v problémech jsou často největší příležitos� a věřím, že nádraží v Českém Těšíně je toho
příkladem. Nechceme zde zůstávat, protože je nám zde nepříjemně. Železniční trať brání v provázanos�
jednotlivých buněk města mezi sebou a když už se dostaneme z nádraží, nelehkou cestou se před železnicí
schováme. Ikdyž je to dnes díky akus�ckým stěnám "lepší."

Postavíme-li ale nádraží, kde se docela snadno budeme moct potkat s kýmkoli, kdo má přístup k vlaku,
a je dokonce jedno, jestli je z České, Polské, nebo Slovenské republiky, budeme si tady moct užívat svůj
volný čas a vytvářet si zde pěkné vzpomínky s přáteli (sport, poslední díl Hvězdných válek, nebo jak jsme
chodili na kofolu.) Pokaždé, když se zde vrá�me, vzpomeneme si na to dobré, co jsem zde zažili a budeme
se zde cí�t dobře. Nádraží se stane příjemnou a bezpečnou bránou, za kterou se nám otevírá celý svět.

Stanice jako des�nace 13

Nádraží Antverpy- hierarchické úrovňové třízení nástupišť (6)Grand Central Terminal- New York - Obchody, muzeum, bary, restaurace... (6)



Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka na základě mnohých studií předpokládá, že železniční a hromadná
doprava stoupne na významu. Pokud k tomu dojde, ceny pozemků kolem dopravních uzlů a stanic
hromadné dopravy posílí. Tento vývoj lze předpokládat i v Českém Těšíně. Rovněž Ing. arch. Tereza
Burešová ve své diplomové práci vychází z předpokladu, že se Těšín, jako dvojměs�, stane významným
místem v rámci regionu, a že jeho význam poroste. Samo od sebe se to ale nestane.

Pokud vyřešíme problém bariéry železnice, vznikne příležitost pro rozvoj nové městské zóny, která může
pomoct s propojením města jako celku. Její vznik je důležitý hlavně pro vytvoření funkční struktury města,
která kvůli poli�ckým sporům, bez ohledu na urbanismus a historicky dané věci, nikdy nebyla plně
vytvořena. Hlavní překážkou v tomto směru je fakt, že železnice v Českém Těšíně město rozděluje
a plocha, kterou zabírá, je neadekvátní významu místa, ve kterém je umístěna.

Ing. arch. Tereza Burešová tento problém řešila v podstatě schováním, kdy železnice zůstala na svémmístě,
ale byla obestavěna domy. Zároveň však uvažovala o možnos� umís�t železnici pod zem. Tímto směrem
bych se chtěl vydat já.

Jedná se zde o dopravní uzel, který má velké nároky na počet kolejí. Ten se dnes promítá do plochy, kterou
železnice zabírá a jelikož je to uprostřed města, je na místě zamyslet se nad výhodnos� tohoto provedení.
V případě, že železnici umís�me pod zem, uvolníme pozemní plochu a můžeme ji využít pro vytvoření
fungujícího jádra. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě postupně vzroste cena pozemků, můžeme také

předpokládat, že dřív nebo později se najdou investoři, kteří budou ch�t do této lukra�vní oblas�
investovat kapitál se záměrem vytvoření pracovních příležitos� za účelem zisku. Oblast bude dobře
dostupná pro lidi bydlící daleko i blízko. Oddělené čás� města, jako je například Svibice, U mlékárny
nebudou "na druhé straně," ale stanou se rozšířenou čás� Českého Těšínského jádra. Rovněž vznikne
možnost protažení Hlavní třídy na ulici Frýdeckou.

Dosavadní stav železnice vadí Českému Těšínu i z hlediska hluku, který produkuje. Vyvolává pocit
industriální a špinavé lokality, kde se bydlení objevilo náhodou. Nemusí to tak ale zůstat.

Množství profesí potřebných pro správné řešení tohoto problému je velké - od geologů až po inženýry
informačních technologií.

Vlív nádraží na jeho okolí 14

St. Pancras Sta�on - Londýn - Centrum volného času a obchodních schůzek (čtvr�na návštěvníků) (6)Hala jako orientační bod v městské struktuře - Stanice metra- New York- Foto: F. Kraweic



Sociální hlediska 15

Každý projekt stavby, města nebo jakéhokoli produktu na něco navazuje, ať už je to kultura, ekonomika
nebo další faktory cílové skupiny. V této kapitole je rozebráno několik nejdůležitějších hledisek, které mají
vliv na obsah této diplomové práce.

SOCIÁLNÍ HLEDISKA



Socio-kulturní hledisko 16

Historie

Historicky byl Těšín centrem Těšínského knížectví, které vzniklo v roce 1290 oddělením
od Opolsko-ra�bořského knížectví a zaniklo v roce 1918 rozpadem Rakousko-Uherska. Těšín měl v tomto
knížectví nejdelší historii a mnoho věcí se točilo kolem něj.

Stav

Během průmyslové revoluce se začaly rozvíjet i okolní města (např. Třinec, Karviná...), která byla postavena
na těžkém průmyslu - hutnictví, těžba a jiné. V poslední době však těžební průmysl upadá a to vede
k zápornému růstu počtu obyvatel. Například Karviná, která do roku 1960 přijala 30 �síc obyvatel, dnes
o �síc obyvatel ročně příjde. Problém vylidňování je sice složitější, ale úbytek pracovních míst na něj
má zásadní vliv.

Prognóza

Těšín je však městem s dlouhou historií a má se k čemu vracet. Můžeme předpokládat nárůst jeho
významu ve sféře kultury, obchodu a služeb. Pravdou však je, že do budoucnos� nevstupujeme, ale
vytváříme ji, a to je důvod, proč jsem si k diplomové práci vybral jeho nádraží, bránu do něj.

Socio-kulturní hledisko(1)



Socio-ekonomické hledisko 17

Historie

Lidstvo prošlo několika fázemi ekonomiky. Začalo zemědělstvím (pěstováním). Později vznikl průmysl, který
usnadňoval lidem těžkou práci. Další fází jsou služby a za�m to, s nadsázkou řečeno vypadá, že v další fázi
bude člověk už nezaměstnaný.

Stav

Podle fundovaných ekonomů můžeme deinovat několik typů a vlastnos� ekonomiky. Největším
problémem je Globální ekonomika, kdy se produkty vyrábí v zahraničí za účelem importu. Dochází
k netransparentnos�, decentralizaci a ta zase vede k výšším nárokům na dopravní systém. Naopak
v mezinárodním obchodu, jak jej zavedl Marco Polo, ekonomové nevidí problém.

Prognóza

Po decentralizaci můžeme očekávat centralizaci, a po rozmachu smršťování. Díky dnešním
nejmodernějším technologiím budeme to�ž v blízké době schopni si z globální ekonomiky vzít to dobré
(data, komunikaci, obchod...) a konečný produkt si na místě spotřeby rovnou vyrobit, například díky 3D
�sku. Zakázková výroba už nemusí být nutně inančně méně dostupná. Jedná se o přirozený vývoj,
a stejně jako se v jisté míře zachovalo zemědělství bez tendencí se k němu v plném rozsahu vracet, tak
i umělé oživování odvětví průmyslu, které již pro společnost nemají takový proitabilní význam, nemá větší
smysl.

Stejně i v dopravě je vidět vývoj. V blízké době dojde k automa�zaci dopravních systémů a každé nádraží
bude čelit problema�ce, která bude vyplývat z jiných, než dnešních, požadavků na provoz a z očekávání
jejich budoucích uživatelů. Je to jen otázka času, kdy dnešní koncept "nastoupit-vystoupit" nebude lidem
stačit.

Socio-ekonomické hledisko(1)



Socio-logické hledisko 18

Historie

Důvodem vzniku nádraží byla potřeba zjednodušení nástupu a výstupu cestujících a nákladu. Byla
potřeba někde umís�t a spravovat zařízení, která byla pro železnici důležitá, aby správně fungovala.
Postupem času se zde vytvářela místa, kde lidé mohli čekat na svůj další spoj v příjemném a společenském
prostředí.

Stav

Dnes však většina nádraží slouží maximálně u�litárně a vše je přizpůsobeno dopravní funkci. Starší
nádraží, jako je například to havířovské v Bruselském stylu, se potýkají s problémem, že bylo postaveno pro
nějaký účel, o který, díky umístění nádraží mimo centrum, lidé postupně ztra�li zájem. Jediný důvod, proč
zde lidé příjdou, je pouze využi� služeb železniční dopravy. Údržba takového nádraží s velkými
kuchyňskými a komerčními prostory je pak neproitabilní a nikdo nemá zájem jej udržovat.

Prognóza

Těšínské nádraží vzniklo na železničním uzlu, kde není vyjímkou přestupní čekání. Ačkoli historicky bylo
umístěno na kraj města "za řekou," během minulého stole� kolem něj vyrostlo město. Jeho podoba ani
funkce se však během této doby nezměnila, ačkoli brání ve správné vzájemné spoluprací struktur, které
kolem něj vznikly. V tomto případě je z mého pohledu největší příležitost pro zlepšení funkceschopnos�
města vyřešení tohoto slabého místa. Vybudováním nové brány do města, která bude otevírat dveře
do nové zóny města s kulturní, obchodní , relaxační nebo jinou funkcí. Do zóny, která nerozděluje, ale
spojuje Český Těšín do kompaktního organismu. Vytvořením centrální zóny zájmu obyvatel, která budemít
výborné napojení na okolní města, bude spojovat a nabídne pracovní příležitos�, kterých zde dnes ubývá.

Socio-logické hledisko
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Historie

Fluktuace státních hranic měla velký vliv na rozvoj města. Většina historických událos� se odehrávala
na levém břehu řeky Olše. Teprve během rozvoje průmyslu vznikla průmyslová čtvrť, oblast mezi dnešní
železnicí a Olší. To započalo v roce 1869, kdy byla do Těšína přivedena železnice a bylo zde vybudováno
nádraží. Později v roce 1911 zde byla vybudována tramvajová linka spojující nádraží s centrem.

Situace se změnila po skončení 1. světové války, kdy se rozpadla Rakousko-Uherská monarchie. Těšín
se stal předmětem Československo-polského hraničního sporu. Ten vyvrcholil v roce 1919 Sedmidenní
válkou. V následujícím roce se na pařížské Radě vyslanců rozhodlo o zásadním řešení tohoto problému.
Těšín byl rozdělen státní hranicí, která probíhá podél řeky Olše a vznikla tak samostatnáměsta Český Těšín
a Cieszyn. Polská strana dostala historicko-kulturní část, Československo průmyslovou část s nádražím,
které hrálo nedílnou součást pro správnou funkčnost slezského československého průmyslu. Vzájemná
spolupráce obou měst byla komplikovaná a vedlo to k budování nové samostatné městské struktury
na české straně.

Během 2. světové války došlo ke spojení Cieszyna a Českého Těšína, kdy polská armáda anektovala Těšín
a po porážce Polska Německem došlo k připojení celého Těšína k Tře� říši. Po skončení války se však
hranice vrá�ly do původního předválečného stavu, tedy Těšín byl znovu rozdělen řekou Olše na dvě různá
města.

Stav

V roce 2007 byly v rámci mezinárodních dohod hranice zprůchodněny a dnes by již město na první pohled
mohlo začít fungovat jako jeden organismus. Rozdílnost Českých a Polských předpisů a zájmů však nadále
brání v jeho sjednocení. Navíc během předchozího stole� si obě strany vytvořily samostatnou správu, díky
které jsou na sobě nezávislé. Nadále však obě strany mají něco, čím by oboha�ly stranu na druhém břehu.

Prognóza

Ačkoli se na první pohledmůže zdát, že se obě strany jsou na sobě nezávislé, opak je pravdou. Přes všechny
problémy, které nám minulé stole� přineslo, má smysl návrat ke kořenům. Polská strana uchovává
a chrání ducha historie, kdežto česká strana se ho snaží uměle vytvářet. Česká strana napro� tomu
má významný železniční uzel, kterým denně projede více než 100 vlaků a polská strana si toto kompenzuje
nádražím, na které se dostanete přes neelektriikovanou trať a to nepříliš frekventovaným spojem. Toto
nádraží funguje jako hlavní. Trasa na Bielskou-Bialu je to�ž mimo provoz. Česká strana má potenciál pro
rozvoj nových struktur, kdežto polská strana v uchování historických. Věřím, že pokud bychom na město
začali nahlížet jako na jeden živý organismus, jeho fúze by zdejší obyvatele vedla
k mnohem příznivějším žívotním podmínkám a k prosperitě.

Poli�cko-sociální hledisko
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Historie(11)

Železniční doprava se používala odedávna. První doložitelné použi� můžeme najít v dolech už v roce 1530,
kdy byla potřebo přepravovat velké hmotnos� na větší vzdálenos�. Během dalších stole� se jako pohon
používala koňská pracovní síla a spříchodem parního stroje byla nahrazena lokomo�vami. Od počátku
železnice do dnešního dne došlo k mnoha změnám v technologiích zajišt'ujících hladkou a rychlou cestu
a k některým bychom se už nejspíš nechtěli vracet. Ikdyž první parní lokomo�va od Richarda Trevithicka
byla uvedena do provozu v roce 1804, první veřejná železnice byla otevřena až v roce 1825 ze Stocktonu
do Darlingtonu v Anglii a poprvé v historii došlo k přepravě osob. Zde se používal "normální rozchod"
o hodnotě 1450mm, který používáme i dnes ve většině zemích. Je to právě železnice, která působila jako
katalyzátor průmyslové revoluce a sama vytvořila poptávku na její výrobu. Výsledkem bylo hodně
pracovních míst, růst ekonomiky a zkrácení doby dopravy. Umožnila řešit nezaměstnanost lidmi, kteří sice
nebyli v dané lokalitě, ale mohli se do ní díky železnici v rela�vně krátkém čase denně dostat. Pro
usnadnění přestupů, nástupů nebo výstupů byly na důležitých místech budovány nádraží.

Největší význam měla železnice v 1. světové válce, kdy rychlost přesunu jednotek a zásob po ní prak�cky
rozhodoval o jejím výsledku. V meziválečném období došlo k rozvoji motorových silničních dopravních
prostředků a vývoj železnice se zpomalil. Přesto si v Evropě i v Japonsku železnice udržela svou pozici,
a to hlavně díky vysokorychlostním drahám.

Stav

Dnes je železnice převážně spjatá s dopravou osobní. Musí však obsloužit i nákladní dopravní systém.
Dochází k přestavbám železničních tras, aby, mimo jiné, mohly obsloužit rychlejší vlakové soupravy.
V poslední době se pracuje rovněž i na nádražích. Vzhledem k tomu, že jsou nádraží většinou umístěny
v centrech měst, nabízejí možnost mul�funkce, kde můžou být místem setkávání. Od čistě u�litárního
přístupu se dnes upouš�.

Prognóza

Nádraží spadá typologicky do kategorie objektů dopravních staveb. Stavba, která bude sloužit jako jedna
z hlavních bran do města. Bude to první místo, které návštěvník ve městě uvidí. Těšínské nádraží svým
umístěním a situací v rámci železniční sítě má potenciál vzrůst na významu. Uvolněním prostoru
na povrchu a vytvořením "Manha�on zóny", vytvoříme prostor pro vybudování nového centra, které
budeme schopni obsluhovat zevnitř. V novém centrumohou vzniknout funkce, které Českému Těšínu chybí
- kulturní, společenské nebo také komerční a to bez rozšiřování města nebo ničení historických budov.
V blízké budoucnos� poroste význam plně automa�zované železniční nákladní dopravy, na kteroumusí být
nové nádraží připraveno.

Typologie
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Každé lidské sídlo mělo nějaký vstup - bránu. Lidé se chránili před nepřízní okolí. Zároveň však také vítali
své návštěvníky, kdy si mohli vybrat koho vpus� a koho ne. Ve starověkém Řecku se dokonce u bran
nacházela kamenná des�čka, kde byly sepsány zákony konkrétního polis a návštěvník svým veji�m
souhlasil s �m, že se podle nich bude chovat. Od té doby se v povaze lidí nic nezměnilo a naše kultura
se chrání, vítá hosty a zároveň i většinou vyžaduje dodržování odsouhlašených pravidel. Ve chvíli, kdy
je aspoň jeden z těchto faktorů potlačen, znamená to hrozbu pro danou kulturu, která díky tomu může
zaniknout.

Bezpečí

Například se podívejme do virtuálního světa. Internet je příklad maximálně otevřeného světa, ale právě
v takovém světě se vše točí kolem zabezpečení - irewally, platební brány, porty, přihlašování... Nároky
na ochranu rostou přímoúměrně otevřenos� a dostupnos� daného prostoru (virtuální, městský,
vzdušný...). Vždy, hlavně v civilizovaném světě, se najde někdo, kdo bude ch�t nabourat chod věcí.
Ve společnos� všichni jednají pro její dobro, pro každého to znamená ale něco jiného a často se hranice
svobody toho druhého už neberou v potaz. Brány jsou nezbytnou součás� civilizovaného světa. Je to první
a nejdůležitější ochrana vůbec. Jinými slovy, co se nedostane dovnitř, neublíží nám.Musí být "silné", dobře
umístěné a velmi dobře ochránitelné. Forma otvoru s vraty již dnes vystačuje spíše jen na úrovni domu,
případně pozemku, pro městskou strukturu je takovou branou vlakové, respek�ve autobusové, nádraží
a další vstupy do města z venku.

Vítání

Při příjezdu na nádraží každý z nás vnímáme "něco". To "něco" ovlivní naše vnímání místa. Je to jako
s člověkem. Obrázek o člověku si uděláme v prvních několika sekundách, když ho poprvé uvidíme, ucí�me,
uslyšíme... Pro člověka je důležitý první dojem. Nádraží musí být kvalitní ochutnávkou toho, co nás
ve městě čeká a pokud je to například historie, měla by se zde objevit. Vytváříme příběh, a brána je jeho
úvodem.

Pravidla

I dnes se na nádražích umísťují tabule s obchodními podmínkami, výlukami apod. Pokud v budoucnos�
hromadná doprava bude růst na významu, bude výhodné zde umís�t i ostatní informace platné pro dané
město - vyhlášky, veřejnou tabuli...

Teorie architektury
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Nádraží vyrůstá ze země a tvoří most mezi podzemním a pozemním dopravním systémem. Nový objekt
vtahuje do sebe původní historickou budovu nádraží. Ta se stává hlavním průčelím nové budovy a zároveň
jejím hlavním vstupem. Novostavba hmotově graduje do nároží ulice Jablunkovské a Střelniční. Horizontály
ukotvují objekt k zemi a stabilizují nový prostor.

Forma a soudržnost
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Urbanis�ckou koncepce je v práci řešena jen okrajově. Vychází z urbanis�cké studie, kterou měla
vypracovanou ve své diplomové práci Ing.arch. Tereza Barošová. Zde vyznačila lokality, které jsou dnes
centry a lokality, které by centry mohly být. Všeobecný dnešní trend je umísťování nádraží do center -
snadná dostupnost míst ve městě.

Těšín jako celek můžeme rozdělit do více čás�. Jádro (vnitřní město) je tvořeno historickou zástavbou
s kulturním vyži�m. Okolí (vnější město) se postupně se vzdálenos� od centramění v individuální zástavbu.
Většinou jde o bydlení. Mezi vnitřním a vnějším městem však Tereza našla nefunkční část - nevyužité
průmyslové lokality, nevyužitá prostranství vzniklá díky bariérám (řeka, železnice, silnice 1. třídy), které
město dělí na další subzóny. Tyto problémové lokality nabízí potenciál v zastavení rozrůstaní města do okolí
a v kompak�zaci městské struktury.

Ikdyž Cieszynský veřejný prostor funguje, Český Těšín už na tom tak dobře není. Jeho silná stránka
z hlediska okolního vlivu (železniční uzel) jej zevnitř dělí na východní a západní část. Ve východní čás�
se nachází náměs�, které svým charakterem není napojeno na současnou kostru veřejného prostoru, která
je tvořena hlavně Hlavní třídou a na ni napojenou Nádražní ulicí - trasa dnes již zaniklé tramvajové tratě.

Tereza vytvořila koncept propojení vnitřního a vnějšího města, jehož nedílnou součás� je nádraží. U center
navrhla veřejné funkce.

Návrhem této práce je přesunu� železnice do podzemí, kde se uvolní povrchový prostor a dojde
k postupnému provázání těšínských struktur. Vznikne prostor pro nový těšínskýManha�an, který budemít
ideální podmínky pro svou existenci - snadnou dostupnost díky meziměstské amezistátní vlakové dopravě,
velkou plochu k zastavění a komerční prostory pro českou, polskou nebo jinou nadnárodní společnost,
5minutová docházková vzdálenost k rekreační zóně, která spojuje Cieszyn a Český Těšín, uprostřed
obytných zón s dobrou docházkovou vzdálenos� pro obyvatele Těšína a odstranění hluku a vizuálních
nepříjemných vjemů.

Urbanis�cké hledisko
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Nástupiště rychlovlaku (���m) ���� m�
Železniční stání rychlovlaku - dvoukolej ���� m�
Nástupiště osobních vlaků (���m) ���� m�
Železniční stání osobních vlaků- dvoukolej ���� m�

Vlakové obslužné stání ��� m�
Skladovací prostory, překladiště ���� m�

Podzemní parkoviště (��� stání) ���� m�
Parkhouse (��� stání) ���� m�
Celkem ����� m�

Dopravní část

Zázemí restaurace ��� m�
Vnitřní odbytová plocha (��� osob) ��� m�
Venkovní terasa ��� m�
Celkem ��� m�

Vstupní hala ��� m�
Výstavní sál �� �� m�
Výstavní sál �� ��� m�
Výstavní sál �� ��� m�
Výstavní sál �� ��� m�
Celkem ��� m�

Zázemí pro návštěvníky (��� osob) ��� m�
Tělocvična A ��� m�
Tělocvična B ��� m�
Fitbar ��� m�
Studia ��� m�
Osobní tréning ��� m�
Outdoor ��� m�
Celkem ���� m�

�.NP ���� m�
Zázemí �.NP �� m�
�.NP ���� m�
Zázemí �.NP �� m�
Celkem ���� m�

Zelená střecha �.NP ���� m�
Pochuzí střecha �.NP ��� m�
Celkem ���� m�

Celkem ���� m�

Plocha pro kulturní využi� ���� m�

Celková podlahová plocha �� ��� m�
Zastavěná plocha �� ��� m�
Obestavěný prostor ��� ��� m�

�.PP ���� m�
�.NP ���� m�
�.NP ��� m�
Celkem ���� m�

Komerční plocha

Foyer ��� m�
Zázemí foyer �� m�
Sál �� (�� lidí) ��� m�
Sál �� (�� lidí) ��� m�
Sál �� (�� lidí) ��� m�
Virtuální realita ��� m�
Sklad, server ��� m�
Zázemí personálu �� m�
Studio �� �� m�
Studio �� �� m�
Studio �� �� m�
Celkem ���� m�

Mul�kino

Restaurace Výstavní plocha

Fitcentrum

Openspace prostory

Rekreace

Technické zázemí
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