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Summary 

 
      In the presented work is compiled a survey of tourist attractions and monuments of the 

cities Polský Těšín and Český Těšín on both Czech the Polish side. The first section 

provides natural conditions, including geology, geomorphology, hydrology, climate, 

interesting facts from flora and fauna. 

      Subsequently, the survey includs historical development and contemporary of the 

region. The next part presents brief information about monuments which may be 

interesting in terms of tourism. 
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Anotace 

 

      V předloţené práci je zpracován přehled turistických zajímavostí a památek měst 

Polský Těšín a Český Těšín na polské a české straně.  

      V první části jsou uvedeny přírodní poměry, které zahrnují geologii, geomorfologii, 

hydrologii, podnebí, zajímavosti z flóry a z fauny. Následně je do přehledu začleněn 

historický vývoj oblasti a současnost. V další části jsou zpracovány stručné informace o 

památkách, které mohou být z pohledu cestovního ruchu zajímavé.    
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1 Úvod, cíl práce 
 

      Ráda bych Vás prostřednictvím mé bakalářské práce seznámila s dvojměstím Polský 

Těšín a Český Těšín, které v minulosti tvořily pouze jedno město. Obě města jsem měla tu 

čest navštívit v rámci psaní bakalářské práce. Dříve jsem Polský Těšín navštěvovala jen 

díky výhodným polským nákupům. Netušila jsem ovšem, ţe zdejší město můţe skrývat tak 

vzácné a pozoruhodné památky. 

      V současné době se obyvatelé obou zemí a obou měst prolínají, protoţe hranice mezi 

nimi jsou otevřené. Občané tak mohou navštívit pamětihodnosti obou měst nebo mohou 

cestovat dále a poznávat krásy Polska a Česka. Já sama jsem byla překvapená historií a 

počtem památek, a proto bych o tom ráda podrobněji informovala zájemce z řad turistů. 

      V první kapitole jsou uvedeny přírodní poměry Těšínska. Pro lepší přehled je tato 

kapitola rozdělená do podkapitol, jako jsou geologie, geomorfologie, podnebí, hydrologie a 

zajímavosti z flóry a fauny.  

      V další kapitole se zabývám historickým vývojem oblasti. Kromě historie jsem do této 

kapitoly zařadila i současnost a historii nejkratší tramvajové dopravy na Těšínsku. 

Navzdory jejímu krátkému osudu ji však znají nejen milovníci historie a patrioti Těšínska, 

ale také milióny lidí v Polsku, Česku a jinde, díky jedné baladě zpěváka Jaroslava 

Nohavici. 

      Stěţejní část mé práce spočívá v poslední kapitole, kde se seznámíme s památkami 

Polského Těšína a Českého Těšína. Zahrnula jsem sem takové památky, které jsem osobně 

navštívila a které mě zaujaly. 

      Cílem práce je přiblíţit a vytvořit ucelený obraz informací týkající se Polského a 

Českého Těšína. Popsat společný historický vývoj, kde se odráţí jejich počáteční vztah, 

který se nadále rozvíjí v nejrůznějších přeshraničních projektech. 
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2 Geologická charakteristika zájmového území 
 

 

2.1 Geologie 

      Česká republika spadá z regionálního hlediska do dvou územních celků. Jedná se o 

Český masiv a Západní Karpaty. Součástí Českého masivu jsou Čechy a většina Moravy a 

Slezska. Součástí Západních Karpat je východní část Moravy a Slezska. Karpatská 

soustava vznikla alpinským vrásněním koncem druhohor. Člení se na několik pásem, 

z nichţ na popisované území zasahuje pásmo flyšové (Chlupáč et al, 2002).  

      Území Těšínska spadá do těšínské pánve nacházející se ve východní depresi české části 

hornoslezské pánve. Těšínsko, stejně jako celé Beskydy, patří ke křídovému útvaru 

druhohorního stáří. Jeho podloţím je prvohorní produktivní karbon. Spodní těšínské vrstvy 

jsou tvořeny převáţně vápnitými jílovci. Nad těmito vrstvami se nachází vrstva těšínského 

vápence. Nadloţí tvoří svrchní těšínské vrstvy, prostoupené vyvřelými druhohorními 

těšínity. Na této vrstvě teprve spočívá sprašový pokryv, který se vytvořil převáţně po 

posledním zalednění Ostravska (obr. 1).       

      V Komenského sadech na území Českého Těšína, jsou pozůstatkem po době ledové 

bludné balvany, které se sem dostaly díky ledovci ze Skandinávie (Menčík et al, 1983, 

Grobelný, Čepelák 1973). Tabulka připevněná na jednom z těchto bludných balvanů hlásá, 

cituji: „Bludné balvany z okolí Českého Těšína dokumentují nejjižnější hranici severského 

zalednění v době mladších čtvrtohor“ (obr. 2).  
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Obr. 1 Geologická mapa (Cháb et al, 2007) 
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2.1.1 Těšínit 

      Stáří těšínitu je nejisté, pravděpodobně pochází ze střední křídy, takţe jsou mladší neţ 

sedimentační skály, ve kterých se nacházejí. Těšínit poprvé popsal Ludwik Hohenegger, 

autor první podrobné geologické mapy Těšínského kníţectví, kterou vydal v roce 1861. 

Těšínit nese název podle města Těšín, ve kterém se vyskytuje. Těšínity jsou rozšířeny 

v Podbeskydí na Moravě a odtud pokračují do Polska. Na území Polského Těšína se 

vyskytují tři kamenolomy s obsahem těšínitu (obr. 3). Dále jsou známy z Portugalska, 

Skotska, Kavkazu a ze Sibiře.  

      Těšínit se objevuje v různých variantách, které se liší chemickým sloţením. Hlavní 

sloţky těšínitů jsou čedičový amfibol, pyroxen, bazický plagioklas a analcim, v některých 

typech navíc olivín. Mají proměnlivou barvu od bílošedé a šedozelené po zcela černou. 

Mívají různou strukturu v závislosti na převaze horninového minerálu. Ţíly těšínitů mají 

tloušťku od několika centimetrů aţ po desítky metrů a jejich délka dosahuje stovky metrů 

(Dudek et al, 1984). 

      Před několika desetiletími se těšínit těţil a vyuţíval především jako silniční materiál. 

Nyní uţ nemá hospodářský význam. Vzhledem k vzácnému výskytu můţe být těšínit, 

stejně jako hvězdnatec čemeřicový, řazen k nejzajímavějším pozoruhodnostem Těšína.  

 

 

Obr. 2 Bludné balvany, Český Těšín (Originál, 2011) 
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2.2 Geomorfologie 

 

      Těšínské Slezsko od roku 1290 – 1920 tvořilo jiţní hranici s Českou a Slovenskou 

republikou, západní hranici tvořila řeka Ostravice a Odra. Severní úsek hranice nebyl 

přirozeně vymezen. Na východě sahalo Těšínsko aţ po Bielsko a řeku Biala (obr. 4) 

(Weber, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 4 Plošné rozšíření Těšínského Slezska (1290 – 1920), náčrt (Internet 1) 

 

Obr. 3 Kamenolom těšínitu, Majowa ulice,  Polský Těšín (Originál, 2011) 
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      Po roce 1920, kdy došlo k rozdělení Těšína mezi Československo a Polsko, se Těšínské 

Slezsko rozdělilo na dvě části: české Těšínské Slezsko a polské Těšínské Slezsko. Dnes 

území Těšínska zahrnuje východní část města Ostravy, okres Karviná, část okresu Frýdek 

– Místek, polský okres Cieszyn a dvojměstí Bielsko – Biala. Bielsko náleţí Slezku a Biala 

náleţí Malopolsku (obr. 5) (Korbelářová, Ţáček, 2008). 

      Město Český Těšín čítá bezmála 26 000 obyvatel a jeho rozloha je 45 km
2
. Skládá se 

ze 7 částí: samostatného Českého Těšína, Dolního Ţukova, Horního Ţukova, Koňákova, 

Mistřovic, Mostů a Stanislavic. V roce 1960 ztratil Český Těšín statut okresního města a 

stal se součástí Karviné. Zvláštností je poloha města těsně u státní hranice s Polskem, kde 

sousedí s Polským Těšínem. Státní hranici mezi těmito městy tvoří řeka Olše. V Polském 

Těšíně ţije více neţ 37 000 obyvatel a jeho rozloha je 29 km
2
 (Weber, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hydrologie 

 

      Polský Těšín a Český Těšín leţí v povodí Odry. Všechny řeky odtékají Odrou do 

Baltského moře (obr. 6). Odra pramení v České republice v Oderských vrších pod 

Fidlovým kopcem a odtud protéká západním Polskem do Baltského moře. Je dlouhá 854 

Obr. 5 Mapa současného Těšínska (Internet 2) 
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km, z toho 112 km v České republice a 742 km v Polské republice. Je druhou nejdelší 

řekou Polska. Mezi pravostranné přítoky Odry patří např. Ostravice a Olše.  

      Olše je státní hraniční řekou mezi Českou a Polskou republikou a tedy i mezi Polským 

Těšínem a Českým Těšínem. Olše pramení na území Polska nedaleko obce Istebna ve 

Slezských Beskydech. Je dlouhá 99 km. Na území Polska protéká 16 km a 83 km na české 

straně, z toho přes 25 km tvoří Olše státní hranici s Polskem. Do řeky Odry ústí Olše 

v Kopytově u Bohumína. Olše má asi 40 levostranných a 18 pravostranných přítoků, 

z nichţ nejdelší jsou Stonávka a Petrůvka (Grobelný, Čepelák, 1973, Stolařík et al, 1997). 

      Přes řeku Olši jsou vybudovány dva mosty, kterými jsou navzájem propojena obě 

města. První most (dnes most Druţby) se objevil na přelomu 14. a 15. století. Po roce 1781 

byl postaven most zděný a v roce 1891 most ţelezný. Říkalo se mu Dlouhý, pak Hlavní 

nebo Zámecký. Druhý most (dnes most Svobody) byl uveden do provozu v roce 1903 a byl 

nazván „Jubilejní most císaře Františka Josefa I.“ (Wawreczka et al, 1999). 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Podnebí 

 

      Podnebí Těšínska podmiňují tři základní činitelé: poloha území vzhledem k světovému 

rovníku, poloha vůči světovému oceánu a poloha nadmořská. Těšínsko proto spadá podle 

klimatického členění republiky do klimatické oblasti mírně teplé. Podnebí v okolí Polského 

Těšína a Českého Těšína je tedy mírně teplé aţ teplé, bohaté na sráţky, s mírnou zimou.  

Obr. 6 Tok řeky Odry (Internet 3) 
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      Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6,8 °C. Nejchladněji bývá v lednu, kde 

teploty dosahují -2,4 °C. Nejteplejším měsícem bývá červenec s průměrnou teplotou 18,3 

°C. Jedná se o nadměrně zavlaţovanou oblast, kde je průměrné roční mnoţství sráţek cca 

950 mm. Nejdeštivější částí Těšínska jsou Beskydy. Nejméně sráţek má Ostravsko a 

Bohumínsko. Nejčastěji pak prší v červenci, nejméně v září. Četnost sněhových sráţek se 

ročně pohybuje v průměru okolo 41 dnů. S nadmořskou výškou vzrůstá procento 

sněhových sráţek i délka trvání sněhové pokrývky. Roční počet dnů se sněhovou 

pokrývkou je 60 – 80. Maximum sněhové pokrývky dosahuje 40 – 80 cm (Grobelný, 

Čepelák, 1973). 

 
 

2.5 Flóra 

 

     Těšínská flóra se moc neliší od rostlinstva  jiných měst se stejným mírně teplým 

podnebím a nadmořskou výškou. Napříč tomu se zde vyskytují vzácné a ohroţené rostlin. 

Mezi nejvzácnější rostliny patří nepukalka plovoucí (Salvinia natans), plavín štítnatý 

(Nymphoides peltata), pryskyřník veliký (Ranunculus lingua), ţebratka bahenní (Hottonia 

palustris) a ďáblík bahenní (Calla palustris), které jsou chráněné zákonem a patří do 

kategorie kriticky ohroţených a ohroţených druhů (Stolařík et al, 1997). 

      V parcích a alejích roste řada vzácných a hodnotných druhů stromů. Patří k nim např. 

jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jírovec ţlutý 

(Aesculus octandra Marshall), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), tis červený 

(taxus baccata), korkovník amurský (Phellodendron Amurense). Převáţná část těchto 

stromů jsou chráněny jako přírodní památka.    

 

2.5.1 Hvězdnatec čemeřicový 

  

      Jedná se o osobitou rostlinu, která je typickou květenou Těšínska. Navíc odkazuje na 

název města, neboť se jí lidově na území Českého Těšína říká „těšíňanka – těšínské 

kvítko“. Jde o hvězdnatce zubatého neboli hvězdnatce čemeřicového, latinsky zvaného 

Hacquetia epipactis. Tento latinský název dostal hvězdnatec na počest francouzského 

lékaře a přírodovědce Baltazara Hacqueta, který v letech 1787 – 1810 přednášel na 
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Lvovské univerzitě a poté v Krakově. Jako první prošel území Karpat od východu na západ 

a o výsledcích svých pozorování vydal práci, která se stala prvním zdrojem informací o 

Karpatech. Polský název „cieszyninka wiosenna“ navrhl jako oficiální botanický název 

v roce 1924 profesor těšínské Vysoké školy zemědělské Kazimierz Simm, který tak chtěl 

podtrhnout, ţe právě v okolí Těšína se tato rostlina vyskytuje nejčastěji.  

      Roste především v listnatých lesích na úrodných vápnitých půdách, mírně vlhkých, 

slabě kyselých aţ slabě bazických. Objevuje se spíše v pásmu pahorkatin a hor, v níţinách 

se vyskytuje vzácně. 

      Rozkvétá brzy z jara, jako jedna z prvních jarních rostlin, ještě před olistěním stromů. 

Jde o ţlutozelenou rostlinu na bezlistém stonku dlouhém aţ 20 cm. Květy jsou ţluté, 

drobné a vyplňují prostředek (obr. 7). Těšínské kvítko bývá oblíbenou zahradní rostlinou 

vysazovanou na zahrádkách obyvateli Těšína. Rovněţ jako symbol se tato rostlina objevuje 

v mnoha publikacích o Těšínském Slezsku (Internet 4). 

     Tato květena se táhne od jiţního Polska přes Slovensko, východní Rakousko a 

Slovinsko po Chorvatsko. U nás kvete jen ve východní a střední části Moravy. Z hlediska 

ohroţení je těšínské kvítko hodnoceno jako vzácnější druh vyţadující pozornost. Je 

chráněným druhem v Polsku. Na jeho ochranu byla vyhlášena přírodní rezervace Městský 

lesík nad Olší v Polském Těšíně. Území bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce 1948 a 

jeho plocha je 3,23 ha. Další rezervací na ochranu hvězdnatce čemeřicového je přírodní 

rezervace Městský lesík nad Puncovkou v Polském Těšíně, vyhlášenou v roce 1961, o 

ploše 6,79 ha a přírodní rezervace Velké doly na území Českého Těšína u Třince. Podle 

legendy Gustawa Morcinka, spisovatele zamilovaného do krás Těšínska, cituji: 

„Hvězdnatec se k nám dostal odněkud z Alp a jeho semena zde přinesli rakouští vojáci 

generála Devagy, když obléhali těšínský zámek za třicetileté války. V zámku tehdy sídlili 

Švédové a odtud pochází romantická legenda, že hvězdnatec pochází ze Švédska. Jeden 

těžce raněný švédský husar, pomalu umíral v chaloupce slezských sedláků blízko Těšína. 

Do pohledného husara se zamilovala sedlákova dcera. Když její milý umřel, sundala mu 

z hrudi váček s prstí z rodného Švédska a vysypala ji na nebožtíkův hrob. S ní vysypala i 

semena hvězdnatce. Na jaře vyrostly na hrobě hned po sněženkách neznámé světle žluté 

květy. Byly proto nazvány „těšíňanky“, protože se objevily u Těšína. Postupem času se 

rozrostly do trojúhelníku Těšín – Skoczów – Ustroń. Jiná varianta pověsti hovoří o tom, že 

dva šlechtici si kdysi slíbili, že ten, kdo přežije druhého, ho pochová a na hrob mu nasype 
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hrst hlíny z rodné země. Po splnění slibu se ukázalo, že hlína obsahuje semena neznámé 

rostliny – samozřejmě hvězdnatce. Legendy o původu hvězdnatce jsou mimořádně barvité a 

působivé, ale jak už to tak u legendy bývá, pramálo odpovídají vědeckým faktům.“ Na 

základě této legendy je hvězdnatec zubatý povaţován za symbol lásky k rodné zemi 

(Poláškovi, 2007). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Fauna 

 

      Těšínská fauna je poměrně málo popsaná. Podstatně se neliší od fauny jiných okresů 

České republiky s odpovídajícím ţivotním prostředí a nadmořskou výškou. Zdejší území je 

poměrně chudé na velké savce, zato zde ţije mnoho ţivočichů vázaných na vodu, zvláště 

vodní ptáci a plazi (Stolařík et al, 1997). 

 

      

2.6.1 Dřepčík 

 

      V Polském Těšíně se vyskytuje vzácný druh brouka – dřepčík Longitarsus pallidicornis 

(obr. 8), který ţije na rostlinách kostivalu hlíznatého. Tento druh se vyskytuje i na území 

Slovenska, Rakouska a Bosny. Na území Polska ţije pouze v Polském Těšíně. Popsal jej 

Obr. 7 Hvězdnatec čemeřicový (Internet 5) 
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entomolog Teodor von Wanka, autor publikací o broucích, ţijící na přelomu 19. a 20. 

století v Polském Těšíně (Internet 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Historický vývoj oblasti 
 

      Polský Těšín a Český Těšín spolu proţívají zcela ojedinělý osud. Kaţdé z těchto měst 

leţí na jiném břehu řeky Olše, ale pro mnoho lidí jsou stále městem jedním. Městem bez 

hranic mezi státy, národy i lidmi navzájem. 

      Romantická legenda vypráví, ţe město Těšín bylo zaloţeno v roce 810 třemi kníţecími 

bratry: Bolkem, Leškem a Těškem, a to u pramene, na místě, kde dnes stojí studna Tří 

bratří v Polském Těšíně (obr. 9). Opětovné shledání po dlouhém odloučení a putování po 

světě bylo pro ně tak radostným a příjemným potěšením, ţe na onom místě zaloţili město, 

které jiţ svým názvem připomíná pocity z tohoto setkání.  Dali mu jméno Těšín. Ovšem 

pokud této legendě nebudeme věřit, historikové tvrdí, ţe Těšín vznikl ke konci 10. století. 

        

 

 

 

 

 

Obr. 8 Longitarsus pallidicornis (Internet 7) 
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      První písemná zmínka o Těšíně pochází z roku 1155. V listině papeţe Hadriána IV. 

určené pro vratislavského biskupa Valtera, byla zmínka o hradu Těšín. Původní hrad byl 

dřevěný, zděný byl postaven aţ koncem 13. století. V jeho podhradí nad řekou Olší vzniklo 

město, o němţ je první zmínka z roku 1223. Městská práva jsou bezpečně doloţena k roku 

1290, kdy město bylo sídlem kníţete Měška I. Piastovce. Těšín se tak stal hlavním městem 

těšínského kníţectví, ve kterém vládl rod Piastovců, jejichţ zakladatelem se stal kníţe 

Měšek I., který byl také prvním kníţetem sídlícím na těšínském hradě. Za jejich panování 

se město rozvíjelo a 16. století bylo obdobím jeho rozkvětu. Piastovci v Těšíně vládli aţ do 

roku 1653, kdy zemřela Alţběta Lukrécie, poslední piastovská kněţna (Tomolová, 1997).  

      Těšínské kníţectví přešlo do rukou Habsburků, kteří na tomto území vládli do roku 

1722. Poté, co si většinu Slezska podrobili Prusové, se stal Těšín v roce 1742 součástí 

provincie nazvané Rakouské Slezsko s hlavním městem Opavou. V roce 1779 byl v Těšíně 

podepsán tzv. těšínský mír, který ukončil válku mezi Rakouskem a Pruskem o bavorský 

trůn. Významným datem v rozvoji Těšína byl rok 1789, kdy bylo během velkého poţáru 

zničeno téměř celé město i se zámkem. Jeho rekonstrukci řídil Leopold Jan Šeršník, bývalý 

jezuita, vědec a ředitel těšínského gymnázia. Zaslouţil se také o vznik velké sbírky knih a 

historicky cenných předmětů, které zpřístupnil veřejnosti v roce 1802 v prvním muzeu a 

knihovně regionu.  

Obr. 9 Studna Tří bratří, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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      Roku 1799 tehdejší majitel Těšínského kníţectví kníţe Albert Saskotěšínský byl po 

Piastovcích prvním z vládců Těšína, který se o něj více staral a dokonce několikrát 

navštívil. V roce 1805 sem přijel s celým císařským dvorem, protoţe po prohrané válce 

s Napoleonem, se Těšín na několik dnů stal dočasným hlavním městem rakouské 

monarchie. Koncem 18. století se zde začal formovat společenský ţivot, měšťané začali 

pořádat plesy, divadelní představení, vznikly první kavárny.    

      Po roce 1870 nastal rozvoj města, hlavně díky zahájení provozu na Košicko – 

bohumínské dráze roku 1869. Ústřední nádraţí bylo umístěno na levém břehu Olše. Od 

této doby aţ do 1. světové války byly budovány městské čtvrti, které dnes tvoří Český 

Těšín. O několik let později, v roce 1888, začala fungovat i ţelezniční dráha vedoucí 

z města Kojetín přes Frýdek a Těšín dále do Bielska (tzv. dráha slezských měst). Byly tudy 

dopravovány zemědělské plodiny, ţelezná ruda, uhlí i hutnické výrobky (Tomolová, 1997). 

       Těšín také sehrál důleţitou roli za 1. světové války, protoţe zde byl v letech 1914 – 

1917 umístěn generální štáb a hlavní velitelství Rakousko – uherské armády. 1 světová 

válka přinesla rozpad Rakouska – Uherska a vznik nových států, mezi nimi i 

Československo a Polsko. Do té doby kompaktní Těšínské Slezsko se stalo v letech 1918 – 

1920 předmětem politických a mocenských zájmů obou států. Rozhodnutí přinesla aţ 

velvyslanecká konference dohodových mocností zastupující Nejvyšší radu mírové 

konference v belgickém městě Spa. Historický Těšín se tak stal dvojím městem Polský 

Těšín – Český Těšín. Státní hranicí byla stanovena řeka Olše. Historická část města na 

pravém břehu řeky připadla Polsku, levobřeţní část města připadla Československu. Stalo 

se tak dne 28. července 1920. 

      Obě města byla ještě jednou na krátko spojena v roce 1938, kdy po mnichovské dohodě 

byla česká část Těšínského Slezska připojena k Polsku. V roce 1939, po vypuknutí 2. 

světové války bylo území začleněno do Německé říše. Po skončení války, dne 3. května 

1945, byl Těšín osvobozen sovětskou armádou a krátce na to byly státní hranice obnoveny 

v jejich předválečné podobě. 

      Od roku 1945 aţ do roku 1961 nastaly v obou městech velké změny ve výstavbě. 

Vznikala zde nová sídliště, domy, školy, divadla, knihovny apod. V roce 1989 se změnou 

politického reţimu v obou státech opět hranice otevřely a tím je dána moţnost společné 

komunikace a spolupráce (Tomolová, 1997). 
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3.1 Historie tramvajové dopravy v Těšíně 

 

      Historické jádro města Polský Těšín leţí na pravém břehu řeky Olše. Po vybudování 

košicko - bohumínské dráhy (1869 – 1871) a později i tratě Kojetín – Frýdek – Bielsko 

Biala (1888), se začalo město rozrůstat i na levém břehu. Za účelem spojení historického 

jádra, (dnes v Polsku) s nádraţím košicko – bohumínské dráhy (dnešní stanice Český 

Těšín), poţádalo vedení města v roce 1909 o zavedení moderního způsobu dopravy, a 

proto byla zvolena elektrická tramvaj. Jiţ v roce 1895 otevřelo tramvajovou linku blízké 

Bielsko a od roku 1901 byly zprovozněny elektrické tramvaje také v Ostravě. Na základě 

těšínského projektu se začalo stavět v půli srpna roku 1910 a město k tomuto účelu 

vyčlenilo 398 810 korun. Realizace jednokolejné tramvajové tratě byla zadána firmě AEG 

Union z Vídně. Jednokolejná trať měřila 1 793 metrů a vedla ulicí Nádraţní – od 

vlakového nádraţí po mostě přes řeku Olši (pod zámkem), dále ulicí Hluboká a přes 

náměstí aţ ke křiţovatce ulic Vyšší brána a Bielska (obr. 10). Na trati byly umístěny dvě 

výhybny, jedna z nich umoţňovala vjezd na manipulační trať dlouhou 630 metrů, která 

vedla do vozovny. Kolejnice byly pouţity ţlábkové, zadláţděné, maximální stoupání činilo 

77 ‰ (Dembiniok et al, 2008, Blumenschein et al, 2000). 

      

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Obr. 10 Schéma elektrické dráhy v Těšíně (Internet 8) 
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      Dne 18. prosince 1910 byla dráhou do města přepravena první ze čtyř tramvají. Jednalo 

se o obousměrné vozy zhotovené firmou Františka Ringhoffera v Praze, která byla výrobou 

tramvajových a ţelezničních vozů známá v celé monarchii. Délka vozů byla 8 100 mm, 

šířka 2 050 mm a výška 3 250 mm. Celková váha vozu činila 10 800 kg. Skříň vozu byla 

dřevěná a z vnější strany do poloviny oplechovaná, interiér vozu byl obloţen lakovaným 

dřevem. Tramvaje měly spouštěcí okna a stálou výměnu vzduchu zajišťovaly nad nimi 

umístěné ventilátory. Kapacita tramvaje byla 18 míst k sezení a 12 míst k stání. Osvětlení 

tvořil střešní světlomet, hlavní reflektor na čele vozu a vnitřní světla. Vchody vozů měly 

mříţová dvířka, pro jejich zakrytí se dal pouţít i řetízek. Vozy byly dodány jako červeno – 

bílé (obr. 11). Na vozech byl umístěn také znak města Těšína. Takto vybavené tramvaje 

vyjely jiţ v lednu 1911 na zkušební jízdu ulicemi. První tým řidičů a pracovníků obsluhy 

absolvovali praxi ve Vídni, další školení probíhalo jiţ v Těšíně.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pravidelný provoz elektrické dráhy byl zahájen v neděli 12. února 1911. Na trase 

jezdily 3 vozy, čtvrtý byl náhradní a stával ve vozovně. Tramvaj zdolávala trasu za 11 

minut, přičemţ zastavovala na 11 zastávkách (z toho čtyři byly na znamení). Interval mezi 

jednotlivými spoji byl 10 - 12 minut. 

      Zpočátku stála jízdenka pro dospělé 14 a pro děti 6 haléřů. V platnosti byly i bloky s 10 

jízdenkami po 14 haléřích (obr. 12). V dubnu roku 1912 bylo zrušeno místo průvodčího, 

který kontroloval jízdenky a začaly se pouţívat hliníkové a mosazné tramvajové ţetony 

(obr. 13), které se po nastoupení vházely do speciální kasičky (Dembiniok et al, 2008, 

Blumenschein et al, 2000). 

Obr. 11 Tramvajový vůz (Blumenschein et al, 2000) 
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      Těţké časy pro těšínskou tramvaj nastaly po skončení 1. světové války. Vzhledem 

k prudce rostoucí inflaci se trvale zvyšovaly ceny jízdného a po rozdělení města na polskou 

a československou část byly v kaţdé tramvaji prováděny důkladné celní prohlídky. Tyto 

okolnosti znamenaly značné prodlouţení doby jízdy a znemoţňovaly tak plynulou 

dopravu. Dalšími změnami byly nátěry vagónů nazeleno a likvidace německých nápisů. 

Nakonec bylo rozhodnuto o zrušení tramvajové dráhy, k čemuţ došlo 2. dubna 1921. 

Tramvaje byly odstaveny do vozovny na polské straně a pracovníkům městské elektrické 

dráhy bylo vyplaceno „odbytné“. Tramvaje byly prodány do Lodţe a kolejiště bylo 

odstraněno. Poslední vůz byl vyřazen z provozu 9. května 1959 a tak byl tento den 

definitivním dnem ukončení provozu těšínské tramvaje (Dembiniok et al, 2008, 

Blumenschein et al, 2000). 

 

 

 

 

Obr. 12 Papírová jízdenka (Dembiniok et al, 2008) 

Obr. 13 Mosazný žeton (Dembiniok et al, 2008) 
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3.2 Současnost 

 

      V současné době, po otevření hranic, obyvatelé Polského Těšína a Českého Těšína ţijí 

nikoli vedle sebe, ale spolu a pospolu. Obě města nadále čerpají ze vzájemné a společné 

historie, stále více spolupracují a to v nejrůznějších oblastech ţivota, zejména se jim daří 

spolupracovat na kulturním poli.       

      K největším společným projektům města Polského Těšína a Českého Těšína 

v posledních letech patřil projekt Revitalpark 2010. Tento projekt byl realizovaný v letech 

2008 – 2010. Integrovaný česko – polský projekt zahrnuje celkem 8 podprojektů. Jedná se 

o: revitalizaci Masarykových sadů, stavbu opěrné zdi – Nábřeţí Avion, stavbu víceúčelové 

budovy v místě bývalé kavárny Avion, modernizaci mostu Druţby, realizaci česko – 

polského informačního systému – Revitalpark 2010, revitalizaci Zámeckého vrchu, 

Podzámčí a modernizaci Zámecké ulice. Projekt přeshraniční spolupráce byl 

spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 

Operačního programu přeshraniční spolupráce České republiky – Polské republiky 2007 – 

2013. Mezi další společné projekty patří např. projekt SportPark – Sportovní sady. V tomto 

projektu je zahrnuta stavba sportovního a rekreačního zázemí v parku Adama 

Sikory. Projekt byl zahájen v roce 2010 a jeho předpokládané ukončení je stanoveno na 30. 

června 2011 (Internet 9). 

      Kaţdý rok se obyvatelé obou měst mohou setkávat na kulturních a sportovních akcích. 

K nejznámějším a nejoblíbenějším akcím patří Svátek tří bratří, který se koná jeden rok na 

české straně a druhý rok na polské straně. Součástí svátku jsou folklórní programy, 

přehlídky dechových orchestrů, programy křesťanských církví, ale také literární a 

historické soutěţe a výstavy. Mezi další akce patří těšínský jazzový festival, mezinárodní 

divadelní festival „Bez hranic“, poklady z těšínské truhly apod. (Lenkiewicz, Klimoszová, 

2010). 

     V roce 2010 uplynulo 1 200 let od legendárního zaloţení Polského Těšína a 90 let od 

vzniku Českého Těšína. V letošním roce dne 12. února 2011 si obyvatelé obou měst 

připomněli 100 let od zahájení provozu těšínských tramvají. Při této příleţitosti se konala 

procházka po stopách těšínské tramvaje vedená průvodcem Janem Pollokem a Maciejem 

Dembiniokem (autor knihy Tramvají po Těšíně) doprovázené historickým výkladem. 
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      A co se v současné době dochovalo z tramvajové dopravy na Těšínsku? Zachovala se 

tramvajová vozovna na ulici Dojazdowé. V současné době tato budova slouţí k opravě 

knih (obr. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Rovněţ se zachovaly ozdobné růţice neboli rozety, na nichţ byla zavěšena trolej. Tyto 

rozety můţeme spatřit na domech v ulicích např. Hluboká, Vyšší brána, na polské straně na 

rohu ulic Bielska a Horní. Na české straně zbyla jediná rozeta, která je na budově 

českotěšínského nádraţí (obr. 15).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Demontované tramvajové kolejnice byly pouţity jako stavební prvek u lávky (obr. 16), 

sestrojené v roce 1938, pro pěší turistiku v okolí rezervace Městský lesík nad Puncovkou 

(obr. 17) (Internet 10). 

Obr. 15 Rozeta na nádraží, Český Těšín (Originál, 2011) 

 
 

Obr. 14 Někdejší budova tramvajové vozovny, Polský Těšín (Internet 10) 
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4 Turistické zajímavosti Polského a Českého Těšína 

 

      Vybrat z pestré škály zajímavých památek na polské, i na české straně nebyl snadný 

úkol. Zvolila jsem takové památky, které mě osobně zaujaly (obr. 18). Pamětihodnosti jsou 

seřazené podle toho, jak jsem je navštívila.  

Obr. 17 Lávka v rezervaci Městský lesík nad Puncovkou, Polský Těšín (Internet 10) 

 

Obr. 16 Demontované tramvajové kolejnice (Internet 10) 
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4.1 Turistické zajímavosti Polského Těšína 

 

      Vydejme se za turistickými zajímavostmi do Polského Těšína, kde je moţnost vybrat si 

z celé řady zajímavých památek. Na rozdíl od polské části působí české jednovaječné 

dvojče chudě a ospale. Kdo navštíví toto pozoruhodné město, na toho dýchne atmosféra 

starého města. 

Obr. 18 Plošné rozšíření památek Polského a Českého Těšína (Karpińska, 2010) 

Český Těšín 

 

1-Radnice 

3-Muzeum Těšínska 

5-Masarykovy sady 

6-Kaple sv. Terezie 

8-Těšínské divadlo 

9-Nádraţí 

10-Hotel Piast 

12-Kostel Nejsvětějšího srdce 

     Jeţíšova 

14-Kostel „Na Nivách“ 

Polský Těšín 

 

2-Studna se sochou sv. Floriána 

3-Radnice 

4-Hotel Hnědý jelen 

5-Muzeum Těšínského Slezska 

6-Park míru 

7-Studna tří bratří 

8-Těšínské Benátky 

10-Starý trh 

12-Divadlo A. Mickiewicze 

15-Zámecký vrch 

16-Rotunda sv. Mikuláše a sv. Václava  

17-Piastovská věţ 

18-Věţ poslední obrany 

20-Myslivecký zámeček 

24-Kostel sv. Máří Magdalény 
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Myslivecký zámeček  

 

      Vznikl na základech gotického hradu. Byl postaven v letech 1838 – 1840 v klasicistním 

slohu podle návrhu jiţ zmíněného vídeňského architekta Josefa Kornhäusla. Nacházely se 

v něm pokoje pro hosty těšínských arcikníţat a kanceláře Těšínské komory. Dnes zde sídlí 

Státní hudební škola a Slezský zámek umění a podnikání (obr. 19).  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Před zámkem se tyčí pomník slezských legionářů padlých za Polsko. Byl postaven 

v roce 1934 podle návrhu Jana Raszky. Ţenská postava s mečem v ruce na pomníku (říkalo 

se jí „Slezanka“) svou vztaţenou rukou k Českému Těšínu symbolizovala touhu obyvatel 

předválečného Polska po sjednocení Těšínského Slezska. V roce 1939 byl pomník zničen 

Němci a opětovně postaven z veřejné iniciativy v roce 2008 (obr. 20) (Wawreczka et al, 

1999, Karpińska, 2010). 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Obr. 19 Myslivecký zámeček, Polský Těšín (Originál, 2010) 

Obr.. Mapa památek Cieszyna a Českého Těšína (Karpińska, 2010) 
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Zámecký vrch a zámecký park 

 

      Zámecký vrch byl osídlen uţ kolem 5. století před naším letopočtem. Je tedy místem 

nejstaršího osídlení v Těšíně. Původní hradiště ze dřeva a hlíny bylo přebudováno ve 14. 

století na gotický kníţecí hrad. Během třicetileté války (1618 – 1648) došlo k zničení 

gotického hradu. V roce 1840 byl zcela přebudován v klasicistním slohu. Zůstalo zde jen 

několik původních památek, které jsou součástí romantického parku (Karpińska, 2010). 

Zámecký park byl obyvatelům města zpřístupněn koncem 19. století. Vznikl na základě 

projektu vídeňského architekta Josefa Kornhäusla. Uprostřed pěšinek romantického parku 

můţeme najít nejstarší památky města - Piastovskou věţ, rotundu sv. Mikuláše a sv. 

Václava, věţ poslední obrany a pomník Jana Kubisze (obr. 21). Jan Kubisz byl učitel, 

básník a polský národní činitel Těšínského Slezska. Je autorem básně „Do Olzy“, která se 

pod názvem „Plyniesz Olzo“ stala neoficiální polskou hymnou Těšínského Slezska. Na 

území parku také vynikají okázale a staré stromy. Nejhodnotnější z nich jsou chráněny 

jako přírodní památka. Park je místem pro rekreaci a procházky.  

       

 

 

 

Obr. 20 Pomník slezských legionářů, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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Rotunda sv. Mikuláše a sv. Václava 

       

      Románská hradní kaple sv. Mikuláše a sv. Václava vznikla v 11. století. Patří 

k nejstarším křesťanským památkám v Polsku a nejcennějším na území Slezska. Aţ do 

vymření těšínských Piastovců roku 1653 plnila rotunda funkci zámecké kaple. V roce 1839 

došlo k přestavbě rotundy podle projektu slavného vídeňského architekta Josefa 

Kornhäusla. Kaple byla přebudována v klasicistním stylu, čímţ ztratila svůj románský ráz 

(obr. 22). Ten jí byl opět navrácen v roce 1947 – 1955, kdy započaly na Zámeckém vrchu 

konzervátorské práce, které daly kapli původní románský vzhled (obr. 23). Obrázek 

rotundy je moţné vidět na zadní straně současné bankovky v nominální hodnotě 20 zlotých 

(Wawreczka et al, 1999, Karpińska, 2010).            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Pomník Jana Kubisze, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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Piastovská věž 

 

      Piastovská věţ pochází ze 14. století. Je to jediná ze čtyř věţí na hradě, která se 

dochovala (obr. 24). Nese název po rodu, který tomuto kraji dlouhá léta vládl. Věţ je 

vysoká 29 metrů a zakoupením vstupenky je moţné na ni vystoupit. Po zdolání skoro 120 

schodů se nám otevře nádherný výhled na města po obou březích řeky Olše a také na celé 

Beskydy s nejvyšším vrcholem Lysou horou (1 323 m. n. m.).         

Obr. 23 Rotunda sv. Mikuláše a sv. Václava, Polský Těšín (Originál, 2010) 

Obr. 22 Klasicistní vzhled kaple, Polský Těšín (Wawreczka et al, 1999) 
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Věž poslední obrany 

 

 

      Věţ byla pravděpodobně postavena ve 2. polovině 13. století. Ve spodní části se 

nacházelo vězení, vyšší podlaţí v období míru měla funkci obytnou a stráţní. Věţ patřila 

k celému středověkému obrannému systému Zámeckého vrchu. V roce 1914 byla na jejich 

troskách postavena umělá zřícenina, která vytvořila v této části zámeckého parku 

romantické zákoutí. Během archeologických výzkumů v letech 2001 – 2002 byl částečně 

obnoven původní vzhled věţe (obr. 25). Poblíţ věţe se nachází pozůstatky zámecké 

kuchyně z 16. století (obr. 26) (Wawreczka et al, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Věž poslední obrany, Polský Těšín (Originál, 2010) 

Obr. 24 Piastovská věž, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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Divadlo Adama Mickiewicze 

 

      Budova divadla byla postavena na Kasárenském náměstí, kde od konce 18. století 

stávaly kasárny. V roce 1905 armáda začala s demolicí starých kasáren a tím v roce 1907 

vznikl prostor pro stavbu divadla. Stavba vzešla z iniciativy těšínského sdruţení pro stavbu 

divadla.  

      Divadlo bylo postaveno v letech 1908 – 1910 stavební firmou Fellner a Hellmer 

z Vídně, která mimo jiné stavěla např. v Karlových Varech, Salzburgu, Zürichu, Vídni i 

v Berlíně. Celkové náklady na stavbu divadla činily 500 000 korun, ze své soukromé 

pokladny přispěl i samotný císař František Josef I. Divadlo postavené v novobarokním 

slohu, patřilo od samého začátku k nejzdařilejším budovám tohoto typu na území Slezska 

(obr. 27). Na scéně těšínského divadla se hrávaly klasické hry, ale i opery a operety. 

Kromě těšínského souboru zde vystupovali hostující herci hlavně z Vídně.  

      V letech 1910 – 1939 bylo divadlo ve vlastnictví Německého divadelního spolku. Po 

roce 1945 bylo divadlo zestátněno polskou vládou a jako Divadlo Adama Mickiewicze, 

coţ byl polský spisovatel a představitel polského romantismu, bylo spojené s divadlem 

v Bielsku. Od roku 1993 patří divadlo pod město Polský Těšín. Má otočné jeviště a 

třípodlaţní hlediště pro 630 diváků (Wawreczka et al, 1999, Karpińska, 2010). 

 

Obr. 26 Zbytky zámecké kuchyně z 16. století, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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Starý trh se sochou Madony 

 

      Dominantou malého náměstí Starý trh je socha Madony s dítětem. Ta se stala 

patronkou drobných obchodníků a mnoha kupců, kteří tu měli své krámy. Na Starém trhu 

dodnes funguje trţiště, kde obchodníci prodávají nejrůznější druhy ovoce a zeleniny (obr. 

28).       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

       

Obr. 27 Divadlo A. Mickiewicze, Polský Těšín (Originál, 2010) 

Obr.. Těšínské Benátky 

Originál 2010 

Obr. 28 Náměstí Starý trh, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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      Socha Madony s dítětem vznikla kolem roku 1365 v dílně Petra Parléře, jednoho 

z nejslavnějších sochařů 14. století v Evropě. Jejím objednavatelem byl nejspíše těšínský 

kníţe Přemek I. V roce 2000 byly na soše započaty restaurátorské práce a během této 

renovace se ukázalo, ţe jde o velice vzácnou, dokonce i v evropském měřítku, gotickou 

plastiku. Originální socha se nachází v Muzeu Těšínského Slezska, na sloupě ji nahradila 

kopie (obr. 29) (Korbelářová, Ţáček, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studna Tří bratří 

 

      Čtvrť Nové Město vznikla v polovině 16. století. Mnoho zdejších budov bylo zděných, 

proto se zachránily při velkém poţáru města v roce 1789. Dnes paradoxně tvoří nejstarší 

část Těšína. Z této čtvrtě se dostaneme ke studni Tří bratří (obr. 30).  

      Studna existovala uţ v 15. století a říkalo se jí „Bratrská studánka“, protoţe se 

nacházela v klášterních zahradách bratrů dominikánů. Na začátku 19. století vznikla 

legenda o tom, ţe se u ní v roce 810 setkali tři bratři, zakladatelé Těšína. V roce 1868 byla 

studna opatřena litinovým, novogotickým, zeleně natřeným altánkem. Uvnitř se nacházel 

nápis s textem legendy v polském, latinském a německém jazyce. V roce 1951 německý 

nápis nahradila plastika převzata z vyobrazení z medaile Jana Raszky z roku 1910 k 1100. 

výročí zaloţení města. Nápisy v latině a polštině na litinových deskách hlásají, cituji: 

„Roku 810 pravděpodobné založení města Těšína třemi syny Leška, třetího krále polského. 

Obr. 29 Socha Madony s dítětem, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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Tři knížecí bratři Bolko, Leško a Těško, se sešli u tohoto zřídla a těšíce se zbudovali na 

památku město, které jméno Těšín obdrželo“ (Poláškovi, 2007).    

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farní kostel sv. Máří Magdalény 

 

      Kostel sv. Máří Magdalény vznikl ve 13. století jako klášterní kostel dominikánů. 

Původně byl pohřebním místem těšínských Piastovců. Dodnes se zde dochoval gotický 

náhrobek, z přelomu 14. a 15. století, Přemyslava I. Nošaka třetího těšínského kníţete 

z dílny Petra Parléře. Po poţáru v roce 1789 byl kostel obnoven a od té doby plní funkci 

farního kostela (obr. 31). Stavba má barokní vzhled, interiér je pozdněbarokní (Karpińska, 

2010). 

      Při tomto farním kostele sv. Máří Magdalény stojí kaple sv. Kříţe, kterou dal v roce 

1660 postavit hrabě Johann F. Larisch. Před kaplí stojí kamenný kříţ se soškou Panny 

Marie bolestné z roku 1764 (obr. 32) (Wawreczka et al, 1999).     

 

 

 

 

 

Obr. 30 Studna Tří bratří, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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Radnice 

 

      Radnice se nachází na hlavním náměstí a byla postavena před 500 lety. Kníţe Kazimír 

II. prodal měšťanům domy, které se nacházely okolo trţiště. Na jejich místě vznikla nová 

radnice. Po dobu své existence byla radnice mnohokrát poničena poţáry a vţdy 

přestavována do jiné podoby. Současná radnice byla postavena v klasicistním slohu v roce 

1800. Svou konečnou podobu získala v roce 1844 díky návrhu Andrzeje Kmenta, který 

Obr. 32 Kaple sv. Kříže s kamenným křížem, Polský Těšín (Originál, 2010) 

Obr.. Kostel sv. Máří Magdalény 

(Originál, 2010) 

Obr. 31 Kostel sv. Máří Magdalény, Polský Těšín (Originál, 2011) 
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zachoval původní věţ postavenou Ignatzem Chambrezem v roce 1800 (obr. 33) 

(Karpińska, 2010). 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

      Před radnicí uprostřed náměstí stojí barokní studna se sochou sv. Floriána z roku 1777 

(obr. 34). Studna byla původně dřevěná, v roce 1679 ji Grzegorz Lubliński přestavěl na 

kamennou a v roce 1777 ji sochař Waclaw Donay ozdobil kamennou sochou představující 

sv. Floriána. Studna je pozůstatkem po bývalém městském vodovodu z 16. století 

(Wawreczka et al, 1999).  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 Radnice, Polský Těšín (Originál, 2010) 

Obr.. Náměstí Rynek   

(Originál, 2010) 

Obr. 34 Studna se sochou sv. Floriána, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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      Náměstí nacházející se okolo studny, vzniklo ke konci 15. století a je tvořeno mnoha 

krásnými budovami. Zdejší náměstí je jedním z nejhezčích náměstí ve Slezsku. Jeho 

nejvzácnějšími ozdobami zůstávají dosud arkádová renesanční podhloubí, a rovněţ 

klasicistní budova radnice s dominantní věţí.  

 

 

Hotel Hnědý jelen 

 

      Vpravo od radnice se nachází budova bývalého hotelu „Hnědý jelen“. Původně se zde 

nacházel hostinec, který fungoval jako hotel od 18. století. Dnešní impozantní budova 

hotelu byla postavena v roce 1912 podle návrhu vídeňského architekta Kiliána Köhlera 

jako okázala čtyřpatrová budova se secesními dekoracemi (obr. 35). Interiér hotelu byl 

zařízen podle nejlepších vídeňských vzorů. Bylo zde 67 moderně vybavených hotelových 

pokojů a v přízemí se nacházela luxusně zařízena kavárna, salón pro dámy, restaurace, 

koncertní a plesový sál. Specialitou restaurace byla tradiční vídeňská kuchyně a 

v koncertním sále se téměř denně konaly koncerty. V hotelu přenocovalo mnoho 

významných osobností, např. v roce 1818 ruský car Alexandr, vůdci Bavorské 

konfederace, rakouští císaři Josef II. a František Josef I. Momentálně je hotel nefunkční a 

čeká na nové majitele (Wawreczka et al, 1999, Karpińska, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Hotel Hnědý jelen, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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Muzeum Těšínského Slezska 

 

      Klasicistní budova muzea byla postavena v letech 1789 – 1796 jako městský zámek 

hraběcí rodiny Larischů. Od roku 1931 zde sídlí Muzeum Těšínského Slezska (obr. 36). 

Muzeum bylo zaloţeno roku 1802 jesuitou, knězem Leopoldem Šeršníkem, největším 

představitelem osvícenství na Těšínském Slezsku, reformátorem, pedagogem, učencem a 

sběratelem (Karpińska, 2010). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Muzeum vlastní bohatou historickou, archeologickou, etnografickou a uměleckou 

sbírku. Nacházejí se zde mimo jiné na celém světě známé dekorované pušky zvané těšínky 

(obr. 37). Jednalo se o lehké jednohlavňové lovecké pušky malé ráţe s bohatě, zdobenou 

paţbu. Vyráběly se od 16. do 18. století nejen v Těšíně, ale taky v dalších městech ve 

Slezsku i jinde. Jejich výroba však upadala, neboť technologicky zastaraly (Korbelářová, 

Ţáček, 2008). Dalšími sbírkami jsou např. těšínské šperky a mince z těšínských mincoven. 

      K budově muzea přiléhá Park míru. Pojmenování parku je spojeno s těšínským mírem 

mezi Rakouskem a Pruskem, který byl podepsán v roce 1779 v Těšíně. V parku stojí 

pomník zakladatele muzea (obr. 38).     

Obr. 36 Muzeum Těšínského Slezska, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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Těšínské Benátky 

 

      Jiţ od pradávna existoval mezi městskými hradbami a Olší umělý kanál vytékající 

z Puncovky a ústící do Bobrovky. Nad Mlýnkou, která protékala umělým kanálem, byly 

postaveny od 17. století půvabné přízemní domečky (obr. 39). Patřily tehdejším 

řemeslníkům: tkalcům, soukeníkům, jirchářům, koţeluhům a kovářům, kteří ke své práci 

vyuţívali vodu z potoka. Pro půvab tohoto místa, domečků nad hladinou vody, četných 

Obr.. Pomník L. Šeršníka 

(Originál, 2010) 

Obr. 37 Těšínky (Korbelářová, Ţáček, 2008) 

Obr. 38 Socha Leopolda Šeršníka, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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můstků a lávek přes Mlýnku, se tomuto malebnému zákoutí oprávněné říká „Těšínské 

Benátky“ (Wawreczka et al, 1999, Karpiňska, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Turistické zajímavosti Českého Těšína 

  

      Česká část tohoto rozděleného města, je městem poněkud menším a chudším na 

památky. Většina z památek se totiţ nachází v Polsku za řekou. Na první pohled se tedy 

můţe zdát, ţe Český Těšín je městem moţná trochu zastrčeným, avšak při jeho návštěvě 

zjistíme, ţe je to velmi pozoruhodné místo.  

 

 

 

Hlavní nádraží 

 

      Košicko – bohumínská trať byla vybudována v Těšíně v roce 1869, nádraţní budova 

byla předána k uţívání v roce 1871. Ţeleznice měla značný význam a nejen pro 

hospodářský ţivot Těšína, urychlila také proces rozvoje levobřeţní části města. Košicko – 

bohumínská dráha spojovala Budapešť přes Košice a Bohumín s Berlínem, byla nejkratším 

spojením mezi Uhrami a Německem. 

Obr. 39 Těšínské Benátky, Polský Těšín (Originál, 2010) 
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      Po zřízení Ţeleznice slezských měst z Kojetína do Bielska Biala v roce 1889 vzniklo na 

nynějším místě nové nádraţí. Protoţe bylo vzdáleno od centra města, dopravu zpočátku 

zajišťovaly droţky a později tramvaje. Přes těšínské nádraţí bylo přepravováno velké 

mnoţství zboţí, např. uhlí, které se dobývalo v karvinském revíru a bylo vyváţeno mimo 

jiné do Uher, nebo zemědělské produkty, které putovaly do Německa. Těšínem projíţdělo 

také velké mnoţství lidí, cestujících hlavně z Maďarska přes Bohumín a Hamburk do 

Ameriky.   

      Budova pochází z roku 1889 a byla postavena v historickém slohu (obr. 40). Před 

rozdělením města se zde nacházelo hlavní nádraţí a Těšín byl důleţitým ţelezničním 

uzlem. V letech 1889 – 1890 zde zastavoval Orient expres, který jezdil z Berlína do 

Konstantinopole. Také dnes je z Českého Těšína mnoho výhodných spojení, mimo jiné do 

Prahy, Bratislavy, Vídně nebo Budapeště (Wawreczka et al, 1999, Karpinska, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Piast      

 

      Hotel Piast stojí přímo před vlakovým nádraţím (obr. 41). Vznikl po rozdělení města 

z iniciativy Spořitelní a záloţní společnosti. Reprezentační budova v modernistickém 

slohu, byla zpřístupněna v roce 1931 a sídlily zde polské instituce a spolky, fungovala zde 

restaurace, kavárna a hotel. V letech 1946 – 1961 zde mělo své sídlo Těšínské divadlo 

(Karpińska, 2010).  

 

Obr. 40 Budova vlakového nádraží, Český Těšín (Originál, 2010) 
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Těšínské divadlo 

 

      Těšínské divadlo vzniklo 25. září 1945, o 11 dní později se poprvé představil veřejnosti 

herecký soubor s premiérou hry Jaroslava Vrchlického „Noc na Karlštejně“. Na začátku 

divadlo sídlilo v kulturním středisku „Střelnice“, roku 1946 získalo divadlo sál hotelu 

Piast. V roce 1961 se Těšínské divadlo přestěhovalo do dnešní budovy postavené podle 

návrhu architekta Z. Vávry (obr. 42).  

      Kromě českého souboru zde od roku 1951 působí polská scéna, která v divadle jako 

samostatný umělecký soubor působí dodnes. Polská scéna je jediným profesionálním 

souborem, který působí mimo hranice Polské republiky.  

      Těšínské divadlo je od roku 1991 jedním z hlavních pořadatelů Mezinárodního 

divadelního festivalu „Bez Hranic“, který popularizuje divadelní umění v Polském Těšíně 

a Českém Těšíně.  

      Divadlo ročně odehraje více neţ 300 představení pro téměř 3 milióny diváků. Kromě 

domovské scény v Českém Těšíně divadlo, působí také na území Těšínského Slezska, 

hostuje v Polsku a v Čechách. Polská scéna hostovala rovněţ na Slovensku, v Litvě, na 

Ukrajině a v Rakousku (Internet 11, Karpińska, 2010). 

 

 

 

Obr. 41 Hotel Piast, Český Těšín (Originál, 2010) 
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Masarykovy sady 

 

      Sad byl zaloţen na počátku 19. století arcivévodou Albrechtem Sasko – Těšínským a 

původně nesl název Albrechtova alej. V 19. století byla alej jedním z oblíbených míst 

procházek obyvatel Těšína. Sady získaly dnešní název na památku dvoudenní návštěvy 

našeho prvního československého prezidenta T. G. Masaryka v Českém Těšíně v roce 

1930. 

      

 

Pomník Tomáše Garrigua Masaryka 

 

      Při vstupu do Masarykových sadů můţeme ihned zpozorovat pomník T. G. Masaryka 

(obr. 43). Zprvu zde stála monumentální socha, jejímţ autorem byl významný moravský 

sochař Franta Úprka. Slavnostní odhalení sochy proběhlo v rámci otevření Masarykovy 

školy v den výročí vzniku Československé republiky 28. října 1924. K odstranění pomníku 

došlo v říjnu 1938 a v průběhu 2. světové války byl uchováván v muzeu Těšínského 

Slezska. Jeho další osudy nejsou známy.  

      Na základě iniciativy Muzea Těšínska v únoru 2009 bylo Radou města Český Těšín 

rozhodnuto, ţe vznikne pomník nový. Autorem je sochař Martin Kuchař, který jej vytvořil 

ze šluknovského syenitu. Kamenná deska s československým prezidentem, politikem a 

Obr. 42 Těšínské divadlo, Český Těšín (Originál, 2011) 
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filozofem je vysoká 300 cm, široká 180 cm, váţí 6 300 kg. Pomník byl slavnostně odhalen 

28. října 2010 v rámci projektu Revitalpark 2010 (Ondřeka, 2010). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomníkem obětem 1. světové války  

 

      Masarykův sad je také ozdoben pomníkem na památku obětem padlým v 1. světové 

válce (obr. 44). Vznikl z iniciativy německého svazu válečných bojovníků podporovaného 

jinými spolky, avšak na finanční sbírce se podílely veškeré úřady a organizace města bez 

rozdílu národnosti. Návrh pomníku vypracovala sochařka Helena Scholzová – Ţelezná 

(dcera německé spisovatelky ze Slezska Marie Stonové). Původně byl ţulový s bronzovým 

reliéfem truchlícího vojáka a na pomníku odhaleném 14. září 1930 se nacházela jména více 

neţ 400 lidí, kteří zahynuli v 1. světové válce. Tato jména byla po osvobození v roce 1945 

odstraněna (Wawreczka et al, 1999). Poslední rekonstrukci pomníku provedl v roce 2000 

sochař a restaurátor Martin Kuchař.  

       

 

 

 

 

Obr. 43 Pomník T. G. Masaryka, Český Těšín (Originál, 2010) 
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Kaple sv. Terezi z Lisieux 

 

      V Masarykových sadech je postavena také cihlová kaple sv. Terezie z Lisieux (obr. 

45). Terezie vynikala pokorou, evangelijní prostotou, důvěrou v Boha a svět se o této dívce 

dověděl prostřednictvím její autobiografie „Historie jedné duše“. Novogotická cihlová 

kaple pochází patrně z roku 1897. Vznikla podle návrhu těšínského architekta z 2. 

poloviny 19. století Albína Theodora Prokopa. Původní kaple musela být při stavbě 

plynárny roku 1881 zbořena, dnes tu stojí náhrada této kaple z minulosti (Karpińska, 

2010).  

  

 

 

 

      

 

 

  

 

Obr. 44 Pomník obětem 1. světové války, Český Těšín (Originál, 2010) 

Obr. 45 Kaple sv. Terezie z Lisieux, Český Těšín (Originál, 2010) 
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Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

 

      Římskokatolický farní kostel, stojící na okraji rozlehlých Masarykových sadů, je 

povaţován za nejvýraznější dominantu města, díky poměrně skromnému počtu 

historických a architektonických památek v Českém Těšíně (obr. 46).     

      Mohutná novogotická stavba byla postavena z iniciativy jezuitů podle projektu 

vídeňského architekta L. Satzkého za vydatné finanční podpory kníţete arcivévody 

Albrechta Saskotěšínského. Kostel byl dokončen v roce 1894 a v témţe roce i vysvěcen. 

Stavbě měly původně dominovat dvě štíhlé věţe. Kvůli nedostatku financí byla postavena 

pouze jedna z nich. Fasádu kostela zdobí velké okno s růţicí. Kostel byl váţně poškozen 

v roce 1945 při odstřelu nedalekého mostu přes řeku Olši, kdy zde probíhaly osvobozovací 

boje. Po roce 1945 byl opět zrekonstruován (Wawreczka et al, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeum Těšínska 

 

      Klasicistní budova muzea pochází z let 1884 – 1885, jejímţ stavitelem byl Alois Jedek 

(obr. 47). Muzeum Těšínska je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Je 

orientováno na českou část Těšínského Slezska a je pro město Český Těšín a celý region 

důleţitou kulturně společenskou institucí. V současné době je budova muzea 

v rekonstrukci (Korbelářová, Ţáček 2008). 

Obr. 46 Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Český Těšín (Originál, 2010) 
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      Tradice muzejní dokumentace historie území Těšínského Slezska se odvíjí od roku 

1802, kdy byly zpřístupněny sbírky Leopolda Jana Šeršníka, který se tak stal zakladatelem 

nejstaršího muzea v tehdejším Rakouském Slezsku a na Moravě.  

      Muzeum se programově věnuje bohaté historii, přírodovědě a vlastivědě. Sbírkový 

fond patří k nejpozoruhodnějším sbírkám v České republice. Muzeum vlastní sbírkové 

fondy z oblasti archeologie, etnografie (řemesla, kroje, textily, stříbrné šperky, lidové 

nábytky, lidové umění atd.), historie, mineralogie apod. 

      Součástí Muzea Těšínska je regionální informační centrum Těšínska a studijní 

knihovna Silesia, která obsahuje více neţ 27 000 knihových svazků a cenné historické 

fondy (Chromcová, Pindur, 2010).        

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Radnice 

 

       Na náměstí, kde dnes stojí radnice, stál ve 2. polovině 19. století dům a hospodářské 

stavení Tetlových (obr. 48). Po smrti Johanna Tetla na počátku 20. století patřil dům 

dlouhá léta jeho vdově, která v roce 1923 městu odstoupila a darovala část svého pozemku 

na stavbu radnice. Starý dům byl pravděpodobně postavený v roce 1830 a k jeho zboření 

došlo v roce 1932 po smrti Jany Tetlové.  

Obr. 47 Muzeum Těšínska, Český Těšín (Originál, 2010) 
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      Tato pozoruhodná radnice se nachází na náměstí Československé armády (ČSA), která 

je její dominantou. Byla postavena v roce 1928 v novorenesančním slohu stavební firmou 

Eugena Fuldy z Českého Těšína. Radnice byla realizována podle projektu architekta 

Viléma Richtra z Moravské Ostravy. Stavba stála 2,6 miliónu korun. Slavnostní vysvěcení 

a otevření se konalo 14. dubna 1929. Jejím charakteristickým rysem je obloučkový štít 

s hodinami (obr. 49) (Wawreczka et al, 1999).  

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

       

      Na průčelí radnice je umístěna pamětní deska Jiřího Třanovského, která je dílem O. 

Eckerta. Deska je ozdobena reliéfy erbů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska a nese nápis, 

cituji: „Jiří Třanovský slavný český pěvec duchovní, jehož Cithara sancotrum z roku 1636 

 

Obr. 48 Dům rodiny Tetlových, Český Těšín (Wawreczka et al, 1999) 

Obr. 49 Radnice, Český Těšín (Originál, 2010) 
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se stala zdrojem duchovní i národní síly a symbolem jednoty československé, narodil se 

roku 1592 v Těšíně, působil v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku“ (obr. 50). 

Stejnou pamětní desku můţeme také objevit v Praze na staré škole u sv. Mikuláše a 

v Liptovském Mikuláši, kde roku 1637 zemřel. 

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostel Slezské církve evangelické „Na Nivách“ 

 

       Kostel se nachází v jiţní části centra Českého Těšína, v ulici Na Nivách, která mu dala 

své jméno (obr. 51). Je jednou z mála historických dominant, které toto město zdobí. Byl 

postaven podle návrhu Edwarda Davida v letech 1930 – 1932, stavbu realizovala firma 

Pluskal a Riedel z Českého Těšína. V minulosti sdruţoval hlavně polské spoluobčany, dnes 

jej uţívá Slezská evangelická církev. Hlavní oltář je dílem známého řezbáře Henryka 

Nytry z Dolních Bludovic (Wawreczka et al, 1999, Karpińska, 2010). 

 

 

 

Obr. 50 Pamětní deska Jiřího Třanovského, Český Těšín (Originál, 2010) 
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Čítárna a literární kavárna Noiva 

 

      Těšínská kavárna Noiva stojí na místě legendární dávné kavárny Avion na levém břehu 

řeky Olše, spojující Český Těšín s Polským Těšínem. Kavárnu a restauraci Avion na rohu 

tehdejší Saské kupy, dnešní Hlavní třídy a Masarykových sadů, dala v roce 1933 postavit 

Rosalie Wiesnerová, stavitelem byl V. Nekvasil (obr. 52). Podnik se rychle stal centrem 

společenského a kulturního ţivota a vzhledem k její poloze na hranici i základnou pro 

pašeráky. Budova byla poškozena společně s Hlavním mostem (nynější most Druţby), 

poté, co byl 1. září 1939 vyhozen do povětří ustupujícím polským vojskem. Most tak 

Němci rychle znovu postavili pro jeho strategický význam. Při této příleţitosti rozebrali 

zdivo poškozené kavárny Avion, která patřila Ţidům (Wawreczka et al, 1999). 

       

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 51 Kostel „Na Nivách“, Český Těšín (Originál, 2010) 
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      Ačkoli Avion ţil kavárenským ţivotem velmi krátce, pouhých 7 let, z mysli obyvatel 

Českého a Polského Těšína nevymizel. O její obnovu se postarala českotěšínská radnice, 

která kavárnu zahrnula do česko – polského projektu Revitalpark 2010, na jehoţ realizaci 

získala evropskou dotaci. Stavba trvala skoro 2 roky a přišla na 20 miliónů korun (obr. 53). 

Kavárna dostala název Noiva, coţ jednak představuje zkratky z prvních písmen slov: 

Noviny – Obrazy – Internet – Vize – Asociace a jednak je to opačně psané slovo Avion. 

Bohuţel původní název Avion nebylo moţno pouţít, protoţe kavárna s názvem Avion jiţ 

ve městě existuje a je registrovanou ochrannou známkou.   

      Autorem architektonického návrhu je Czeslaw Mendrek a Andrea Šacherová, která 

navrhla interiér. Kavárna ve tvaru půlkruhu je v retro stylu a interiér působí dojmem 

nostalgické vzpomínky na bývalou kavárnu. V prvním patře si návštěvníci mohou posedět 

v zimní zahradě, v létě pak na terase s nádhernou vyhlídkou na okolí. Budova kavárny 

patří městu, spravovat jí však bude městská knihovna (Internet 12).  

      Je nutné zdůraznit, ţe se nejedná o pouhou typickou kavárnu, nýbrţ o multifunkční 

budovu s čítárnou. Návštěvníci si tak při relaxaci nad výbornou kávou nebo u zákusku 

mohou přečíst aktuální denní tisk, vybrané časopisy v českém i polském jazyce, regionální 

literaturu a rovněţ se mohou připojit na internet.  Kromě zmíněných moţností se zde 

budou také konat koncerty, autorská čtení, výstavy či jiné zajímavé akce.  

 

 

Obr. 52 Kavárna a restaurace Avion, Český Těšín (Wawreczka et al, 1999) 
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5 Závěr 
 

      Při návštěva Těšínska a zejména pak Polského Těšína na mě dýchla atmosféra starého 

města. Touto prací jsem se snaţila přiblíţit Vám tuto atmosféru a vylíčit podobu tehdejšího 

i současného Těšínska. 

       Nejtěţším úkolem, se kterým jsem se při psaní bakalářské práce setkala, bylo utřídit si 

všechny získané informace. Při přípravě jsem strávila mnoho času v knihovnách. Knihy 

byly spíše zaměřené na historii neţ na současnost nebo památky. Proto mým dalším 

úkolem bylo získat informace o památkách. Při návštěvě informačního centra v Českém 

Těšíně mi nebylo poskytnuto mnoho propagačního materiálu. Na rozdíl od toho, v Polském 

Těšíně měli propagační materiály snad ke kaţdé pamětihodnosti, ale pro mou nevýhodu 

v polském jazyce.         

      Po vstupu České republiky a Polska do Evropské unie (2004) a Schengenského 

prostoru (2004), umoţňuje Polskému a Českému Těšínu moţnost společné spolupráce 

v oblasti průmyslu, infrastruktury, kulturně – vzdělávací činnosti, ochrany ţivotního 

prostředí a v oblasti cestovního ruchu.    

      Doufejme, ţe dnes ani v budoucnu uţ hranice mezi evropskými státy nebudou 

znamenat překáţky a nestanou se příčinou zániku komunikačních spojení.  

Obr. 53 Multifunkční čítárna a literární kavárna Noiva, Český Těšín (Originál, 2011) 
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      V České republice není nikde taková zajímavost, aby se jedno město rozdělilo na dvě 

města stejného názvu pro lidi dvou národností.  

      Pokud Vás zaujala historie nebo některé z uvedených památek, doporučuji dvojměstí 

Polský Těšín a Český Těšín navštívit. Já sama osobně se tam určitě ještě podívám a jistě 

najdu mnoho míst, které jsem nevyjmenovala a nenavštívila.  
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