
Strategický cíl Název projektu Popis projektu Dílčí projekt Popis dílčího projektu
Aktuální stav / 

stupeň zpracování

Aktivity pro roky 

2022-2024

Předpokládané celkové 

náklady projektu / aktivity

Předpokládaný 

termín dokončení
Garant

1.1 Veřejný prostor Revitalizace vybraných území Revitalizace ulic Hlavní a Odboje
příprava - 

architektonická soutěž

žádost o dotace, 

příprava realizace
170 000 000                        2026 odbor investiční

1.1 Veřejný prostor Budova Pražská

Budova, která bude využívána pro potřeby městského úřadu, budou zde 

umístěny kanceláře; nyní je nutná celková rekonstrukce, s řešením 

bezbariérovosti, vytápění, elektroinstalace včetně led osvětlení, bezbariérový 

výtah.

realizace realizace 15 072 000                          2024  odbor investiční 

1.1 Veřejný prostor Obnova historických prvků
Dotační program určený na obnovu a zachování vybraných historických prvků 

na území Městské památkové zóny Český Těšín.
realizace realizace 3 000 000                            -

odbor územního 

rozvoje

Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice v Mostech

Výstavba nové garáže pro cisternu vedle stávající hasičské zbrojnice, případně 

rekonstrukce stávající garáže – zvýšení světlé výšky garáže včetně nutných 

stavebních prací.

příprava
žádost o dotace, 

realizace
1 939 000                            2023  odbor investiční 

Dopravní automobil Nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Český Těšín - Mosty. realizace
výběrové řízení, 

realizace
7 500 000                            2023

odbor 

občanskosprávní

1.2 Bydlení Příprava území Mezi Lány
Územní studie Mezi Lány z roku 2015 počítá s přípravou ploch pro individuální 

zástavbu (80–90 parcel pro rodinné domy).
studie

vyhledávání 

dotačních titulů
100 000 000                        2027  odbor investiční 

1.2 Bydlení Revitalizace sídliště Mojská
Revitalizace sídliště spočívající v úpravě a doplnění stávajících chodníků, 

zeleně, parkovacích míst, hřišť a vyvolané investice.
příprava

příprava, podání 

žádosti o dotaci
86 709 000                          2025 odbor investiční 

1.3 Vzdělávání
Rekonstrukce budov a učeben 

ZŠ a MŠ

Rekonstrukce budov s ohledem na adaptační a mitigační opatření na změnu 

klimatu. Rekonstrukce a výstavba odborných učeben s ohledem na 

kompetence jako jsou digitální znalosti, podnikání, EVVO, polytechnické 

vzdělávání aj. - učebny pro pracovní činnosti na ZŠ, vybudování učebny 

programování a robotiky, dovybavení kroužků IT, přírodovědné učebny, 

multimediální učebny (mj. SVČ AMOS).

Moderní výukové metody na 

základních školách v Českém 

Těšíně 

Realizací projektu dojde k vybudování učeben pro výuku klíčových kompetencí 

na základních školách.
příprava

příprava, podání 

žádosti o dotaci, 

dílčí realizace

50 500 000                          2025 odbor investiční

1.3 Vzdělávání Obnova infrastruktury škol
Součástí projektu jsou aktivity jako zateplení, oprava fasády, výměna oken, 

rekonstrukce kuchyně, rozvodů, opravy střechy aj.
příprava

vyhledávání 

dotačních titulů
700 000 000                        2027 odbor investiční, ZŠ

1.3 Vzdělávání
Podpora kulturních a 

kreativních průmyslů

Komplexní rozvoj aktivit na podporu kulturních a kreativních odvětví. Návaznost 

na aktivity středních škol, základních škol, SVČ AMOS, KASS, Městské 

knihovny ad. Cílem projektu je předcházet odlivu mladých obyvatel, umožnit 

rozvoj kompetencí obyvatel a nabídky smysluplného trávení volného času.

příprava
příprava projektů a 

aktivit
-                                        2025

odbor školství a 

kultury

1.3 Vzdělávání Spolupráce zástupců škol
Koordinace pravidelného setkávání zástupců základních a středních škol pro 

rozvoj spolupráce, provázání aktivit a výměnu dobré praxe. Návaznost na MAP.

Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání Český Těšín III

Cílem projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi 

aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají 

zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, 

ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a 

mládeže.

realizace realizace 1 471 000                            2022 odbor finanční

1.4 Zdravotní a sociální péče
Koncepční přístup k prorodinné 

politice

Cílem projektu je vytvoření podmínek a prostředí příznivého pro rodiny, ve 

kterém mohou naplňovat své potřeby, rozvíjet se a prosperovat. Koncepce 

zastřešuje aktivity, které město realizuje ve prospěch rodin na území Českého 

Těšína.

realizace realizace - -

odbor sociální, 

odbor školství a 

kultury

1.4 Zdravotní a sociální péče
Osvěta v oblasti sociálních 

služeb

Kontinuální informování široké veřejnosti o možnostech sociálních služeb se 

zaměřením na podporu pečujících osob.
realizace realizace - - odbor sociální

1.4 Zdravotní a sociální péče Komunitní plánování

Zjišťování potřeb občanů a stanovování cílů spolupráce všech subjektů – 

sociálních pracovníků obce, poskytovatelů sociálních služeb, neziskových 

organizací, institucí. Podpora poskytování kvalitní a dostupné péče v rámci 

sociálních služeb a souvisejících činností. Pravidelná setkávání zástupců 

města, sociálních služeb, souvisejících organizací, institucí a občanů za účelem 

plánování aktivit dle potřeb občanů. Realizace aktivit definovaných komunitním 

plánem. Zajištění prostor pro setkávání cílových skupin občanů a neziskových 

sdružení.

realizace realizace - 2024 odbor sociální

1.5 Kultura a sport
Knihovna jako místo pro 

setkávání

Vybudování centrálního pracoviště knihovny, které bude využívané také jako 

centrum celoživotního vzdělávání, místo setkávání, místo pro komunitní aktivity, 

součástí budou klubovny, přednáškový sál, multimediální učebna, veřejně 

přístupné kreativní prostory včetně výstavních prostor. Projekt podpoří celkový 

rozvoj území "Zlatého trojúhelníku", dojde např. k ozelenění a přípravě území 

pro další výstavbu.

ověřování možností 

financování 

ověřování možností 

financování 
150 000 000                        2030

odbor finanční, 

odbor investiční 

1.5 Kultura a sport Modernizace Kina Central

Modernizace objektu kina Central, rozšíření jeho využitelnosti, vytvoření 

prostoru k realizaci kulturních a společenských akcí, multifunkční prostory, 

zázemí pro učinkující, modernizace hlediště a promítací techniky, zřízení 

recepce včetně pokladny, vytvoření komerčních prostor.

příprava, ověřování 

možností financování

příprava, podání 

žádosti, zahájení 

realizace

150 000 000                        2025

odbor finanční, 

odbor investiční, 

KASS

1.5 Kultura a sport

Rozvoj volnočasových aktivit v 

areálech příspěvkových 

organizací města

Rekonstrukce tělocvičen, vybudování lezecké stěny, rekonstrukce hřišť, 

Adventure golf.

ověřování možností 

financování 
příprava 100 000 000                        2027

odbor finanční, 

odbor investiční 

Akční plán města Český Těšín pro roky 2022-2024

Prioritní oblast 1: Město pro spokojený život

Podpora JSDH Modernizace zázemí pro JSDH.1.1 Veřejný prostor



Strategický cíl Název projektu Popis projektu Dílčí projekt Popis dílčího projektu
Aktuální stav / 

stupeň zpracování

Aktivity pro roky 

2022-2024

Předpokládané celkové 

náklady projektu / aktivity

Předpokládaný 

termín dokončení
Garant

2.1 Smart City Koncepce Smart City
Zpracování koncepce, která jasně stanoví priority, termíny, či způsob sběru 

podnětů a interní proces zavádění smart řešení.
- příprava koncepce -                                        2027

odbor informačních 

a komunikačních 

technologií

2.1 Smart City
IT pro veřejnou správu pro 

potřeby města Český Těšín

Posílení v oblasti bezpečnosti (HW, SW, školení, procesy); komunikace s 

veřejností (digitální úřední deska, formuláře, platby); digitalizace interních 

procesů (formuláře, schvalování, online komunikace a řízení); modernizace 

síťové a systémové infrastruktury (centralizovaná řešení, virtualizace, cloudová 

řešení).

ověřování možností 

financování a 

realizace

příprava a realizace -                                        2027

odbor informačních 

a komunikačních 

technologií

2.1 Smart City
Koordinace inovativních 

projektů

Mapování trendů a inspirací, potřeb města a jednotlivých odborů, a koordinace 

agend, jako je cirkulární ekonomika, udržitelná doprava, rozvoj podnikání nebo 

prorodinná politika.

- příprava -                                        2025

odbor informačních 

a komunikačních 

technologií, odbor 

finanční

Snížení energetické náročnosti 

MŠ Hrabinská ČT - energetické 

úspory

Projekt řeší snížení energetické náročnosti budovy MŠ výměnou otvorových 

výplní, zateplením obálky budovy, regulací otopného systému, rekonstrukcí 

vnitřího osvětleí a instalací vnějších žaluzií.

realizace realizace 3 000 000                            2022 odbor investiční 

Snížení energetické náročnosti 

MŠ Hrabinská ČT - nucené 

větrání s rekuperací

Projekt řeší snížení energetické náročnosti budovy MŠ instalací nuceného 

větrání s rekuperací odpadního tepla.
reallizace realizace 13 140 000                          2022 odbor investiční

2.3 Oběhové hospodářství
Koncepční přístup k cirkulární 

ekonomice

Koncepce, projekty podporující cirkulární ekonomiku, efektivní řešení 

problematiky odpadů a předcházení vzniku odpadu.
příprava tvorba koncepce -                                        2025

odbor místního 

hospodářství

2.3 Oběhové hospodářství Nakládání s odpady Úprava kontejnerových stání, rozšíření sběrného dvora, separace odpadu.
ověřování možností 

financování 

ověřování možností 

financování, 

příprava

-                                        2027
odbor místního 

hospodářství

2.4 Mobilita
Koncepční přístup k řešení 

udržitelné mobility

Koncepční přístup k tématu udržitelné mobility s určeným koordinátorem, 

vymezeným rozpočtem a seznamem konkrétních opatření pro zvýšení 

atraktivity pěší a cyklodopravy, MHD, elektromobility ad. Opatření budou 

vycházet z odborných analýz a spolupráce s obyvateli města, stakeholdery a 

odborníky atd.

Koncepce parkování a mobility 

v centru města

Vytvoření koncepce dopravy s jasně nastavenými cíli, na kterých bude založen 

i další architektonický rozvoj centra města.
příprava tvorba koncepce -                                        2025

odbor místního 

hospodářství

2.4 Mobilita Rozvoj cyklodopravy
Rozvoj cyklostezek, cyklotras, cyklopruhů. Atraktivita cyklodopravy a 

bezpečnost cyklistů.

Propojení Havířova s 

cykotrasou č. 10
Propojení Českého Těšína a Havířova s cykotrasou č. 10. příprava realizace 15 000 000                          2025 odbor investiční

2.4 Mobilita
Centrální dopravní terminál a 

Parkoviště P+R

Realizací projektu je řešena výstavba nového dopravního terminálu (přesun 

stávajícího autobusového nádraží) a související infrastruktury, tj. vybudování 

odstavných ploch, parkovacích ploch, pěších tras, odbavovací budovy, přeložky 

a nové vedení technické infrastruktury. Realizace projektu přispěje k 

modernímu a atraktivnímu propojení několika druhů dopravy významného 

přestupního uzlu veřejné dopravy v Českém Těšíně.

realizace realizace 118 151                               2022 odbor investiční

2.4 Mobilita

Rekonstrukce komunikací s 

ohledem na bezpečnost 

dopravy a nakládání s vodami

Vybudování a opravy chodníků a popřípadě také vybudování cyklostezek. 

Rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města s cílem odvodnění.

ověřování možností 

financování 
příprava 100 000 000                        2027 odbor investiční

2.5 Ochrana krajiny a ŽP Adaptační strategie

Adaptační strategie reaguje na rizika vyplývající ze změny klimatu. Obsahuje 

predikci vývoje, stanovení problematických lokalit a ohrožených skupin 

obyvatel. navrhuje vhodná adaptační opatření, např. rozvoj modro-zelené 

infrastruktury nebo udžitelné nakládání se srážkovými vodami.

- příprava 500 000                               2025
odbor výstavby a 

životního prostředí

2.5 Ochrana krajiny a ŽP Koncepční přístup k EVVO

Koncepce EVVO mapuje aktéry a aktivity v oblasti environmentálního 

vzdělávání, analyzuje současný stav a navrhuje v akčním plánu konkrétní kroky 

pro další rozvoj této oblasti. V rámci projeku bude vyčleněn koordinátor a 

finanční zdroje.

realizace realizace -                                        2025
odbor výstavby a 

životního prostředí

2.5 Ochrana krajiny a ŽP
Vodní krajina u kynologického

cvičiště

Revitalizace zamokřené plochy - vytvoření lesního parku a "vodní krajiny" 

propojením i prohloubením zvodněných partií s ostrůvky a přechody přes tůně.
příprava realizace 1 000 000                            2025

odbor výstavby a 

životního prostředí

3. výzva realizace vyúčtování 2 237 000                            2023 odbor finanční 

4. výzva realizace realizace 2 000 000                            - odbor finanční 

2.2 Energetika Energetické úspory

Audit veškerého energetického hospodářství – budov, provozů, vozů, veřejné 

osvětlení a dalších objektů ve vlastnictví obce čerpajících energii. Hledání míst 

s potenciálem pro úsporu energie.

Prioritní oblast 2: Město moderní a udržitelné

2.5 Ochrana krajiny a ŽP Kotlíkové dotace
Návratné finanční výpomoci pro občany města Český Těšín k podpoře 

kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji.



Strategický cíl Název projektu Popis projektu Dílčí projekt Popis dílčího projektu
Aktuální stav / 

stupeň zpracování
Aktivity pro roky 

2022-2024
Předpokládané celkové 

náklady projektu / aktivity
Předpokládaný 

termín dokončení
Garant

3.1 Image Identita města
Vytvoření sdílené identity města (klíčových sdělení, marketingových sdělení), 
která bude návazně na vizuální styl města podkladem pro komunikaci a 
prezentaci osobitosti a ojedinělosti Českého Těšína.

příprava realizace -                                        -
odbor 
občanskosprávní

3.1 Image
Vizuální a sdílená identita 
dvouměstí

Postupné zavádění společného vizuálního stylu měst Cieszyn/Český Těšín 
včetně prezentace výsledků spolupráce měst, realizovaných, probíhajících a 
chystaných projektů a aktivit.

příprava realizace -                                        -
odbor školství a 
kultury, odbor 
finanční

3.1 Image
Hlavní - vstupní brána do 
Česka

Tematická výzdoba a zatraktivnění Hlavní třídy jako vstupní brány do Českého 
Těšína/Česka.

příprava realizace -                                        -
odbor investiční, 
odbor místního 
hospodářství

3.2 Participace

Měníme Těšín - plán 
komunikace a participace a 
realizace participativních 
kampaní a aktivit města

Vytvoření a průběžná aktualizace plánu komunikace a participace, rozvoj 
značky Měníme Těšín, specifikace vybraných projektů a aktivity vhodných pro 
participaci, realizace participačních kapmaní a aktivit. Součástí může být 
vytvoření akční skupiny aktivních obyvatel při hledání možných změn ve městě 
s vyčleněným rozpočtem.

příprava realizace -                                        - odbor investiční 

3.2 Participace
Měníme Těšín - rozvoj webu a 
online nástrojů

Rozvoj webu menimetesin.cz - prezentace portfolia rozvojových projektů (např. 
dashboard, mapa, stavy projektů, možnosti zapojení) - a rozvoj online nástrojů 
pro komunikaci a participaci.

realizace realizace -                                        -
odbor informačních 
a komunikačních 
technologií

3.3 Rozvojová spolupráce TěšIT
Cílem projektu je rozvoj endogenního potenciálu Cieszyna a Českého Těšína s 
využitím aktivit zaměřených na vytvoření synergie a udržitelného rozvoje v 
rámci městského informačního systému a propagace pro turisty. 

realizace realizace 324 000                               2022
odbor školství a 
kultury, odbor 
finanční

3.3 Rozvojová spolupráce
Český Těšín a Cieszyn 
společně

V rámci projektu je realizováno vytvoření nového loga měst Český Těšín a 
Cieszyn.

realizace realizace 300 000                               2022
odbor školství a 
kultury, odbor 
finanční

3.4 Podnikání
Koncepce podpory podnikání a 
podnikavosti

Vytvoření štíhlé koncepce, která stanoví priority, cíle, konkrétní aktivity a 
nástroje a časový plán podpory podnikání a podnikavosti. Koncepce zahrnuje 
také oblast vzdělávání a školní programy na podporu podnikavosti.

- příprava -                                        2025
odbor školství a 
kultury  

3.4 Podnikání
Platforma pro pravidelné, 
neformální potkávání 
podnikatelů a podnikavců

Inicializovat vznik platformy, setkání minimálně dvakrát ročně. Poslouží k 
nanázání neformálních, vztahů mezi městem a podnikali, ale také mezi 
podnikateli navzájem. Městé poskytne platformu pro šešení jakýchkoli 
problémů, či budoucích projektů.

- příprava -                                        -

3.4 Podnikání
Podpora podnikavosti na 
školách 

Například formou uspořádání nebo zapojením se do pořádání specializovaného 
eventu typu "startup víkend" pro všechny formy ve městě. Zároveň plní i 
požadavky na nové formy vzdělávání.

- příprava 50 000                                 -
odbor školství a 
kultury  

3.5 Cestovní ruch
Odpočinková zóna v okolí vodní
nádrže Hrabina a lesoparku

Odstranění sedimentu usazovací nádrže, vytvoření soustavy tůní nad 
usazovací nádrží, revitalizace území jako rekreační oblasti.

příprava
architektonická 
studie

-                                        - odbor investiční 

3.5 Cestovní ruch
Po stopách těšínské tramvaje - 
rozvoj přeshraniční turistiky

Projekt se týká vytvoření a rozvoje přeshraniční trasy těšínské tramvaje s řadou 
atrakcí jako nového přeshraničního turistického produktu. Produkt vychází z 
kulturního dědictví měst Cieszyn a Český Těšín, které spojuje průběh historické 
trasy tramvaje, která spojovala obě části města na začátku 20. století. Projekt 
bude realizován od VII/2019 do VI/2022. Jeho výsledkem bude výrazné zvýšení 
turistické poptávky v obou městech, včetně poptávky po ubytovacích službách.

realizace realizace 54 100 000                          2023
 odbor investiční , 
odbor školství a 
kultury 

Prioritní oblast 3: Město otevřené a spolupracující


