
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
města Český Těšín 2022+



Nositel strategie

Zpracovatel strategie

Toto je zkrácená verze Strategického plánu rozvoje města Český Těšín 2022+.

Jeho plnou verzi naleznete na webu www.menimetesin.cz.

Český Těšín je unikátním městem nejen pro své jedinečné genius loci 
a úzké propojení s Cieszynem. Je také symbolem evropské spolu-
práce, srdcem Těšínského Slezska, centrem vzdělávání a proaktivním 
hráčem v regionu. 

Jak jedinečný potenciál města dále rozvíjet, naznačuje nová strate-
gie, která se vám nyní dostává do rukou. Vytvořili jsme ji ve spolu-
práci s odborníky, místními osobnostmi, zástupci městských institucí,  
významnými partnery, a hlavně s vámi, obyvateli města. 

Český Těšín chce být v roce 2030 sebevědomým vzdělaným kultur-
ním městem na hranici, mísícím historickou barvitost s moderními 
trendy. Strategie rozvoje města ho na cestě za těmito a dalšími cíli 
bude provázet. 

Aby se vše povedlo, bude důležité i vaše zapojení. Udržet si přehled  
o konkrétních projektech či možnostech zapojení se, vám pomůže 
web www.menimetesin.cz. 

Děkuji za to, že se na naplnění vize Českého Těšína budeme podílet 
společně.

Gabriela Hřebačková 
starostka města



VIZE Českého Těšína 2030
Sebevědomé vzdělané kulturní město na hranici, mísící historickou barvitost s moderními trendy.

SUPERPRIORITY
Rozvoj a plné využití potenciálu přeshraniční spolupráce.

Rozvoj a udržení pověsti regionálního centra vzdělávání.

Podpora kulturních a kreativních odvětví.

Zaměření na oblast Smart City a městských inovací.

Český Těšín je v roce 2030  
sebevědomým městem,  
které sází na kvalitní  

vzdělávání, pestrou kulturní  
nabídku a barvitou  

historickou zkušenost.

V roce 2030 Český Těšín  
úročí dlouhodobou chuť  

spolupracovat jak mezi aktéry 
města, tak s vnějším okolím,  
zejména v rámci dvojměstí  

s Cieszynem, a nebojí se díky 
tomu odvážných rozhodnutí  

o svých investicích  
do budoucnosti.

Český Těšín je i v roce 2030  
městem přívětivým  
ke všem generacím.  

Neustále modernizuje služby  
pro občany a podnikatele,  

nabízí nadstandardní podmínky  
k životu pro ekonomicky  

aktivní obyvatele a mladé  
rodiny a pečuje udržitelně  
o infrastrukturu a veřejná  

prostranství s cílem  
všestranně zlepšovat  

podmínky pro každodenní  
život ve městě.
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Český Těšín je v roce 2030 místem  
pro spokojený život, ve kterém  
se dobře bydlí, pracuje i podniká.  
Nadále zkrášluje veřejný prostor  
a udržuje vysokou kvalitu vzdělávání, 
sociálních služeb, kultury a sportovní 
infrastruktury.

VEŘEJNÝ PROSTOR, INFRASTRUKTURA, 
MAJETEK A BEZPEČNOST | BYDLENÍ | 
VZDĚLÁVÁNÍ | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ 
PÉČE | KULTURA A SPORT

3| 

Český Těšín je v roce 2030 otevřený  
a spolupracující. Plně využívá své-
ho jedinečného potenciálu dvojměstí,  
a to nejen v oblasti kultury, ale i spo-
lečného územního plánování a roz-
voje ekonomiky. Naplňuje vizi Euro-
město Český Těšín – Cieszyn 2025+.  
Zároveň spolupracuje s klíčovými part-
nery uvnitř města včetně podnikatel-
ského sektoru, aktivně komunikuje se 
svými obyvateli a počítá s nimi jako  
s partnery pro plánování a rozvoj.

IMAGE | PARTICIPACE A KOMUNIKACE  
S OBYVATELI | ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE  
| PODNIKÁNÍ | CESTOVNÍ RUCH
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Český Těšín je v roce 2030 městem mo-
derním a udržitelným. Využívá chytré 
technologie a zavádí městské inovace 
pro zvyšování kvality života obyvatel  
i životního prostředí.

SMART CITY A MĚSTSKÉ INOVACE | ENER-
GETIKA | OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | 
UDRŽITELNÁ MOBILITA A DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURA | OCHRANA KRAJINY  
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



1| MĚSTO PRO SPOKOJENÝ ŽIVOT

1. Vytvořit atraktivnější veřejný prostor pro pohyb, pobyt  
a trávení volného času a současně bezpečnější pro všechny 
věkové skupiny se zajištěnou dlouhodobou udržitelností 
péče a obnovy.

2. Zvýšit podíl kvalitního a dostupného bydlení ve městě.

3. Rozvíjet společné a kvalitní vzdělávání ve všech vzděláva-
cích formách.

4. Udržet vysokou kvalitu a kulturu sociálních služeb  
a podporovat zdravý životní styl obyvatel.

5. Udržet a dále rozvíjet širokou nabídku  
volnočasových aktivit.



2| MĚSTO MODERNÍ A UDRŽITELNÉ

1. Kontinuálně zavádět chytrá řešení do každodenních agend 
města za účelem zvyšování efektivity, pohodlí obyvatel  
a přístupnosti informací.

2. Snížení energetické náročnosti a zvýšení podílu vyprodu-
kované energie z obnovitelných zdrojů.

3. Postupně zavádět a využívat prvky cirkulární ekonomiky  
ke zvýšení udržitelnosti rozvoje města.

4. Snížit množství emisí z dopravy.

5. Omezit negativní environmentální dopady na kvalitu živo-
ta a zdraví obyvatel.



3| MĚSTO OTEVŘENÉ  
       A SPOLUPRACUJÍCÍ

1. Zlepšit image u obyvatel města i navenek.

2. Zvýšit spokojenost občanů s životem ve městě a sounále-
žitost s městem. 

3. Naplňovat roli partnera pro rozvoj regionu a vizi Euroměs-
to Cieszyn-Český Těšín.

4. Podporovat vznik podnikatelských subjektů s inovačním 
potenciálem v duchu moderních trendů, kreativní ekonomiky  
s ambicí být partnerem pro podnikatelskou komunitu. 

5. Zvýšit ekonomickou návratnost cestovního ruchu.
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Revitalizace ulic Hlavní a Odboje

Revitalizace sídliště Mojská

Odpočinková zóna v okolí vodní nádrže Hrabina a lesoparku

Knihovna jako místo pro setkávání

Příprava území Mezi Lány

Modernizace kina Central

Koncepce Smart City

Koncepční přístup k cirkulární ekonomice

Moderní výukové metody na základních školách

Koncepční přístup k EVVO

Rekonstrukce komunikací s ohledem na bezpečnost dopravy a nakládání s vodami

Koncepce dopravy a parkování v centru města

Revitalizace ulic Hlavní a Odboje  
Obě ulice budou příjemnější a estetičtější, v souladu s vašimi návrhy  
z projektu Měníme Hlavní.

Příprava území Mezi Lány  
Příprava 80-90 parcel pro výstavbu rodinných domů.

Revitalizace sídliště Mojská  
Více zeleně, chodníků, parkovacích míst nebo hřišť. Sídliště Mojská  
bude moderním a příjemným místem k životu.

Knihovna jako místo pro setkávání  
Nové centrální pracoviště knihovny bude místem vzdělávání, setkávání,  
komunit i kreativity. Projekt podpoří rozvoj celého území „Zlatého  
trojúhelníku“.

Odpočinková zóna v okolí vodní nádrže Hrabina a lesoparku 
Úprava území pro rekreaci, vznik soustavy tůní a odstranění sedimentů  
z nádrže.

Modernizace kina Central  
Z kina Central se stane multifunkční prostor pro různé kulturní  
a společenské akce. Zmodernizuje se hlediště i promítací technika.

zeleňzastavěné plochy průmyslové plochy silnice železnicerozvojové projekty koncepční projekty

Moderní výukové metody na základních školách  
Učebny na základních školách pomohou učitelům s výukou klíčových  
kompetencí pro 21. století.

Koncepce Smart City  
Smart není jen o technologiích, ale především o chytrých řešeních,  
která zvýší kvalitu života ve městě. Koncepce stanoví termíny  
a konkrétní projekty, na které se město zaměří.

Koncepce dopravy a parkování v centru města  
Jasný a komplexní plán přispěje ke zefektivnění dopravy v centru města  
a ovlivní i jeho další architektonický rozvoj.

Koncepční přístup k cirkulární ekonomice  
Projekt přispěje k efektivnímu řešení problematiky odpadů  
a předcházení jejich vzniku.

Koncepční přístup k EVVO  
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta jsou klíčové pro zlepšování 
kvality životního prostředí.

Rekonstrukce komunikací s ohledem na bezpečnost dopravy 
a nakládání s vodami  
Vybudování a opravy chodníků, doplnění cyklopruhů a výstavba cyklostezek. 
Rekonstrukce komunikací pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů.

VLAJKOVÉ PROJEKTY



Měníme Těšín

V životě každého z nás se děje každý den mnoho změn. Ně-
které jsou malé a nedůležité, jiné naopak významné. Málo kdy 
ale víme předem, co pro nás může ta či ona konkrétní změna 
znamenat v budoucnu. Proto je dobré být její součástí, aktivně 
se na ní podílet.

To je úkolem značky Měníme Těšín. Dává obyvatelům Českého 
Těšína možnost zapojit se, vyjádřit svůj názor, postoj, předat 
zkušenost a utvářet tak budoucnost města.

Díky Měníme Těšín si udržíte přehled o významných projek-
tech a změnách ve městě, ale nejen to. Pod touto značkou 
přinášíme i nejrůznější druhy aktivit, jako jsou inspirativní 
workshopy, průzkumy a neformální setkávání.

Zapojit se můžete také do podoby konkrétních projektů. Po-
prvé jsme sbírali vaše podněty před chystanou rekonstrukcí 
ulice Hlavní. V rámci akce Měníme Hlavní jste měli možnost 
na živo debatovat s realizačním týmem, zúčastnit se diskuse 
v kavárně Avion a podělit se o to, jak se na Hlavní cítíte, pro-
střednictvím pocitových map.

Vyplněním dotazníku jste ovlivnili i samotný strategický plán 
rozvoje města Český Těšín. Nad vašimi odpověďmi a zvolenými 
prioritami jsme diskutovali společně s vedením města, odbor-
níky, významnými institucemi a podnikateli.

Bez aktivních obyvatel město nemůže fungovat.  
Děkujeme, že se do těšínských projektů zapojíte i v budoucnu!



Říkají o Českém Těšíně

„Český Těšín je pro mě srdcem  
a jádrem Těšínského Slezska, 

symbolem české státnosti  
i evropské spolupráce.“

Desítka osobností z Českého Těšína a okolí s námi diskutovala o současnosti i budoucnosti města. 

Byli mezi nimi podnikatelé, osobnosti z kultury a neziskových organizací i zástupci Českého Těšína a Cieszyna. 

Co o městě říkají?

„Český Těšín vyniká  
v kvalitě péče o starší  

populaci i velké podpoře  
domácí péče.“

„Potenciál Českého Těšína  
leží v jeho charakteru  

dvojměstí a otevřené hranici,  
je unikátem ve střední Evropě.“

„Silnou stránkou města  
jsou jeho střední školy.  
Je regionálním centrem  

vzdělávání.“

„Český Těšín má jedinečné  
genius loci, má potenciál  

stát se kreativním hubem.“

„Na rozdíl od jiných měst  
existuje v Českém Těšíně silná  

a propojená komunita lidí.“

„Na to, kolik má Český Těšín 
obyvatel, nabízí spoustu  

kulturních akcí i sportovišť.“

„Český Těšín je ohromné  
město, potřebuje jen více  

sebevědomí a ambicióznosti.“

„Český Těšín je velmi  
seriózním a proaktivním  
hráčem v regionálních  

organizacích a sdruženích.“
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