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Úvod    

Vypracovaná strategie je klíčovým výsledkem spolupráce Cieszyna, Českého Těšína a 

Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza” se sídlem v Cieszyně (dále jen OLZA) a 

Regionálního sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně 

(dále jen RSTS) v rámci projektu „Český Těšín/Cieszyn INEurope”. Tento projekt partneři 

realizovali v letech 2018-2019 a jeho účelem bylo vypracování strategického dokumentu 

umožňujícího vytvoření funkčního prostoru pro společenské soužití, kulturní život a lepší 

vzájemné poznávání společnosti Cieszyna a Českého Těšína. Umožní to ještě lépe využít 

fenomén tzv. rozděleného města, zviditelnit hodnoty řeky Olše a unikátní motiv hranice, který 

je symbolicky přítomen na Mostě přátelství, jako prvek krystalizující společenskou, 

prostorovou a funkční strukturu obou měst.  

Historické osudy Cieszyna a Českého Těšína se proplétají s událostmi významnými pro 

Těšínské Slezsko, které po mnoho let na obou stranách hranice vyvolávaly emoce. Po pádu 

komunistického bloku, díky sociálně-ekonomickým transformacím v Polsku a České republice, 

a v rámci zintenzivnění spolupráce obou zemí v rámci Visegrádské skupiny – hranice na Olši 

postupně přestávala být linií rozdělení, a přeměnila se na nový prostor pro přeshraniční 

spolupráci obou měst. V roce 1998 Cieszyn a Český Těšín, a sousední polské a české obce 

podepsaly dohodu tolerující cestu k institucionalizované spolupráci v rámci Euroregionu 

Těšínské Slezsko. Euroregion je dodnes předním tvůrcem a animátorem polsko-české 

přeshraniční spolupráce v Těšínském Slezsku1.  

Aktivity podporující rozvoj přeshraniční spolupráce jsou velmi důležité, a to vzhledem k mnoha 

bariérám, které tento proces komplikují. Klíčovými bariérami pro spolupráci měst Cieszyn a 

Český Těšín jsou m.j.:2 

 rozdíly v právních a správních systémech v Polsku a České republice;   

 nedostatek soukromých a veřejných financí na rozvoj přeshraniční spolupráce; 

 rozdíly v individuálních cílech a potřebách partnerů; 

 nízká úroveň vzájemné důvěry;   

 nedostačující zájem o přeshraniční spolupráci vzhledem k absenci znalostí o jejích 

mechanismech a výhodách, jakých je díky ní možné dosáhnout;  

 malá znalost jazyka partnera, a to především odborného jazyka a komunikační 

problémy.   

 

Důležitým nástrojem, který je možné využít v rámci přeshraniční spolupráce, aby se 

minimalizoval dopad výše uvedených bariér a mnoha jiných faktorů brzdících tento proces, je 

strategie. Strategie je nástrojem pro udržitelné plánování v regionech, a to včetně regionů, 

který je rovněž možné využít mj. pro potřeby spojenectví měst, které chtějí rozvíjet přeshraniční 

                                                
1 Wróblewski, Ł., & Kasperek, A. (2019). Euroregion as an Entity Stimulating the Sustainable Development of the Cross -Border Market 

for Cultural Services in a City Divided by a Border. Sustainability, 11(8), 2232. 
2 Kurowska-Pysz, J., Castanho, R. A., & Naranjo Gómez, J. M. (2018). Cross-border cooperation: the barriers analysis and the 
recommendations. Polish Journal of Management Studies, 17; Kurowska-Pysz, J., & Szczepańska-Woszczyna, K. (2017). The analysis 
of the determinants of sustainable cross-border cooperation and recommendations on its harmonization. Sustainability, 9(12), 2226; 
Wróblewski, Ł., Dziadzia, B., & Dacko-Pikiewicz, Z. (2018). Sustainable Management of the Offer of Cultural Institutions in the Cross-
Border Market for Cultural Services—Barriers and Conditions. Sustainability, 10(9), 3253; Dacko-Pikiewicz, Z. (2019). The selected 
aspects of strategic management in the city divided by the border in the context of the development of the cross-border market of cultural 
services. Polish Journal of Management Studies, 19; Wróblewski, Ł. (2018). Structure and conditions for the functioning of the Polish-
Czech cross-border market of cultural service. Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic 
Issues, 31(2), 371-384. 
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spolupráci se svými nejbližšími sousedy3. Strategie určuje způsob pro realizaci iniciativ a 

projektů, které budou partneři společně realizovat za účelem dosažení sjednaných cílů a 

výsledků spolupráce.  

Před vstupem do Evropské unie se Cieszyn a Český Těšín učily přeshraniční spolupráci 

pomocí prostředků ze Společného fondu malých projektů z programu přeshraniční spolupráce 

PHARE Polsko-Česká republika v Euroregionu Těšínské Slezsko. Jedněmi z prvních 

společných projektů byly mj.: „Propagace turistických tras Cieszyna a Českého Těšína jako 

prvek integrace města rozděleného hranicí” (2003), „Internetové překonávání hranic – 

vytvoření jednotného informačního systému ve městě rozděleném hranicí” (2003) a 

„Vypracování architektonické koncepce mostu na Olši nacházejícího se u křižovatky ulic: 

Młyńska Brama a al. J. Łyska” (2005).  

Po vstoupení Polska a České republiky do Evropské unie se přeshraniční spolupráce Cieszyna 

a Českého Těšína značně rozvinula. Společný projekt s názvem „Těš se Těšínem – zahrada 

dvou břehů”, zrealizovaný za podpory Euroregionu Těšínské Slezsko, dynamizoval proces 

integrace obou měst. V současné době, díky projektu: „Český Těšín/Cieszyn INEurope”, má 

tento proces šanci získat nový institucionální rámec v kontextu rozvoje Euroregionu Těšínské 

Slezsko.  

Důležitým prvkem tohoto dokumentu je harmonogram realizace hlavních etap strategie určující 

další aktivity nezbytné pro posílení spolupráce Cieszyna a Českého Těšína, a to za podpory 

regionálních partnerů smlouvy s názvem „Euroregion Těšínské Slezsko”. Široký rozsah 

společných aktivit představený ve strategii nejenže organizuje klíčové oblasti spolupráce, ale 

také jim udává nový organizační rozměr, čímž prohlubuje integraci Cieszyna a Českého 

Těšína, a to především integraci v rozsahu: územního plánování, institucionální spolupráce a 

veřejných služeb; výměny informací; kultury, sportu a sociálních věcí, turistické nabídky a 

společného marketingu. 

Dosažení tohoto výsledku by nebylo možné, aniž by v projektu nebyl uplatněn inovativní 

odborný přístup, tj. vytvoření společné přeshraniční platformy pro institucionální spolupráci 

obou měst a regionálních partnerů, která funguje za podpory odborníků zastupujících 

tematické oblasti klíčové pro spolupráci. Hlavním úkolem pracovních skupin setkávajících se 

v rámci platformy bylo zapojit se do procesu přípravy strategie sloužící k vytvoření společného 

a funkčního městského prostoru v sociálním a kulturním pojetí.  

Diagnostická část dokumentu identifikuje základní problémy a výzvy stojící před městy 

v kontextu rozvoje přeshraniční spolupráce, a jeho postulativní část obsahuje popis misí, vizí, 

strategických cílů, směrů společných aktivit a vyplývajících z nich projektů, a také prezentuje 

způsob implementace strategie založený na novém mechanismu spolupráce.  

 
 
 
 

                                                
3 Kurowska-Pysz, J., Castanho, R., & Loures, L. (2018). Sustainable Planning of Cross-Border Cooperation: A Strategy for Alliances in 
Border Cities. Sustainability, 10(5), 1416. 
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1. Metodika vypracování dokumentu    
 

Podle projektové žádosti bylo cílem projektu „Český Těšin/Cieszyn INEurope” vypracování 

střednědobé strategie umožňující vytvořit v Cieszyně a Českém Těšíně funkční prostor pro 

společenské soužití, kulturní život a vzájemné poznávání na bázi přeshraniční platformy pro 

spolupráci samospráv a euroregionu. Záměrem partnerů, tj. měst Cieszyn a Český Těšín a 

sdružení: OLZA a RSTS, bylo vytvořit strategický dokument, jehož zavedení zahájí trvalou 

institucionální spolupráci obou měst v novém odstínu, lépe přizpůsobeném specifickým 

současným výzvám a potřebám lokální společnosti Cieszyna a Českého Těšína jako tzv. 

rozděleného města.  

 

V rámci projektu byly naplánovány dvě klíčové aktivity přispívající k vytvoření strategie pro 

přeshraniční spolupráci měst Cieszyn a Český Těšín do roku 2025. Jednalo se o: 

1. Networking založený na společné přeshraniční platformě pro institucionální spolupráci 

měst a jejich regionálních partnerů.  

2. Dvě studijní návštěvy rozdělených měst: Słubice/Frankfurt nad Odrou a Gorizia/Nova 

Gorica. 

 

Platforma pro institucionální spolupráci měst a jejich regionálních partnerů je inovativním 

nástrojem pro diagnostikování problémů a výzev týkajících se přeshraniční spolupráce, 

integrující zástupce všech partnerů projektu, polské a české odborníky na jednotlivá témata, 

sociální partnery a instituce působící v dané tematické oblasti, jak rovněž vědce a praktiky 

z polsko-českého týmu zodpovědného za vypracování strategie. Platforma funguje na bázi 

modelu pracovních skupin s využitím odborně-workshopového přístupu. V rámci prací na 

strategii se v jednotlivých pracovních skupinách uskutečnily tematické workshopy:  

 spolupráce v kulturně-sociálním rozsahu (včetně sportovního) (07.11.2018), 

 společná nabídka a turistické produkty (10.12.2018), 

 výměna informací (13.02.2019), 

 společný marketing (13.03.2019), 

 institucionální spolupráce a veřejné služby (18.03.2019), 

 územní plánování (16.04.2019). 

Výsledkem každého setkání byla formulace závěrů týkajících se problémů a výzev v rozsahu 

posilování přeshraniční spolupráce měst a jejich regionálních partnerů v jednotlivých 

tematických oblastech. Rovněž byla vypracována doporučení týkající se budoucích směrů 

aktivit a přeshraničních projektů, které poslouží k realizaci cílů další spolupráce vytyčených 

partnery.   

 

V rámci procesu vypracování strategie byly využity dobré praxe vyplývající ze studijních 

návštěv v tzv. rozdělených městech. Během studijní návštěvy ve Słubicích a Frankfurtu nad 

Odrou (04-05.04.2019) byly analyzovány mj. mechanismy přeshraničního poskytování 

komunálních služeb (např. veřejná doprava) a přeshraniční řešení týkající se společné 

propagace obou měst. Návštěva v Gorizii a Nové Gorice (23-25.06.2019) poskytla zajímavé 

inspirace na téma institucionálních řešení, na nichž může být založena přeshraniční 

spolupráce tzv. „rozdělených měst“.    

 

Doplněním závěrů a doporučení formulovaných během setkání pracovních skupin v rámci 

platformy pro institucionální spolupráci a také dobrých praxí identifikovaných během studijních 
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návštěv byly výsledky intelektuální práce polsko-českého týmu zodpovědného za vypracování 

strategie. Pomocí metody desk research byla provedena analýza strategických dokumentů, 

předchozích výzkumných dokumentů a přeshraničních projektů a mikroprojektů realizovaných 

v obou městech, a následně byly identifikovány problémy a výzvy důležité z hlediska 

prohlubování integrace Cieszyna a Českého Těšína. Pomocné byly rovněž tematické listy 

připravené polskými a českými odborníky obsahující popis zjištěných problémů a navrhované 

způsoby jejich řešení.  

 

V další části prací na strategii probíhala pravidelná pracovní setkání partnerů projektu a 

polsko-českého týmu zodpovědného za vypracování dokumentu. Během těchto setkání byly 

definovány další prvky strategie: vize, mise, strategické cíle a směry aktivit, a také přeshraniční 

projekty, jejichž realizace zahájí trvalou institucionální spolupráci obou měst v novém vydání. 

Poslední setkání partnerů bylo věnováno identifikaci nových organizačních řešení ve 

strukturách místní samosprávy Cieszyna a Českého Těšína, která umožní prohloubení 

integrace obou měst. Vypracovaná řešení rozšíří dosavadní rámec spolupráce obou měst a 

jejich regionálních partnerů, jelikož v rámci nich budou využity zkušenosti vyplývající 

z fungování platformy pro institucionální spolupráci vzniklé v rámci projektu.    

 

Přidanou hodnotou projektu byly mezinárodní workshopy věnované mechanismům spolupráce 

rozdělených měst v podobě euro-city, které dne 01.04.2019 vedli vědci z Univerzity v 

Extremaduře (Španělsko) a Polytechniky v Portalegru (Portugalsko) ve spolupráci s polsko-

českým týmem zodpovědným za vypracování strategie. Během workshopů byly analyzovány 

podmínky fungování euro-city mj. na příkladu měst: Elvas, Badajoz a Campo-Maior. 

 

Obr. 1. Metodika vypracování strategie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Strategie byla vytvořena v přehledné podobě a přímým způsobem uvádí aktivity, které partneři 

mají v úmyslu společně zahájit do doku 2025, a to zároveň v rámci požadavků udržitelnosti 

týkajících se projektu „Český Těšin/Cieszyn INEurope”, jak i za účelem dalšího prohloubení 

přeshraniční integrace Cieszyna a Českého Těšína. 

Závěry a doporučení z jednání pracovních 

skupin během tematických workshopů  

konajících se v rámci přeshraniční 

platformy pro institucionální spolupráci: 

- spolupráce v kulturně-sociálním rozsahu 

(včetně sportovního)  

- společná nabídka a turistické produkty  

- výměna informací 

- společný marketing   

- institucionální spolupráce a veřejné služby 

- územní plánování   

Závěry a doporučení vypracované polsko-

českým týmem zodpovědným za vytvoření 

strategie na základě:   

- desk research analýzy strategických 

dokumentů  

- desk research analýzy přeshraničních 

projektů  

- analýzy tematických listů zpracovaných 

českými a polskými odborníky  

- pracovních setkání se zástupci partnerů 

projektu  

- interních jednání týmu odborníků 

  

 

Diagnostická část 

strategie:  

výzvy a problémy 

Postulativní část 

strategie: 

mise, vize, cíle, 

projekty, 

model zavedení 

Dobré praxe ze studijních návštěv:  

- Słubice/Frankfurt nad Odrou  

- Gorizia/Nova Gorica 

Dobré praxe z mezinárodních workshopů 

věnovaných spolupráci rozdělených měst v 

modelu euro-city 
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2. Analýza a vyhodnocení podmínek, problémů a výzev 

týkajících se budoucí přeshraniční spolupráce Cieszyna a 

Českého Těšína a jejich regionálních partnerů 

 

2.1. Závěry z analýzy strategických dokumentů  

          v klíčových oblastech přeshraniční spolupráce  

          Cieszyna a Českého Těšína    

 
Za účelem zjištění, v jaké míře a tematickém rozsahu je problematika přeshraniční spolupráce 

zakotvena v aktuálních strategických dokumentech týkajících se Cieszyna a Českého Těšína 

– byl vyhotoven následující přehled vybraných dokumentů na lokální a regionální úrovni. 

Závěry z analýzy byly představeny zvlášť pro Cieszyn i Český Těšín v rámci každé oblasti 

přeshraniční spolupráce. Úkoly spojené se sladěním strategických dokumentů obou měst by 

minimálně na lokální úrovni měly být důležitým směrem pro další posilování integračních 

procesů Cieszyna a Českého Těšína, a proto je klíčové provést vyhodnocení, v jakém rozsahu 

je to potřebné.  

 

2.1.1 Tematická oblast:  

územní plánování, město Cieszyn   

 

Klíčovým dokumentem je v tomto rozsahu Studie podmínek a směrů územního plánování 

města Cieszyn. Vypracovávány jsou rovněž místní územní plány. Odkazy na přeshraniční 

spolupráci se vyskytují rovněž mj. v Obecním programu revitalizace města Cieszyn do roku 

2026. Přeshraniční spolupráce na všeobecné úrovni se objevuje rovněž v regionálních 

dokumentech. Chybí dokument, který by spolupráci obou měst v této oblasti formalizoval. 

STUDIE PODMÍNEK A SMĚRŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA CIESZYN   

Tento dokument analyzuje funkcionálně-prostorovou strukturu Cieszyna, včetně mj.: 

diferencované koncentrace služeb, rozmístění průmyslových a skladovacích funkcí, funkcí 

v rozsahu služeb, výroby a bydlení, kdy poukazuje na narůstající tlak na rozvoj území 

s obytnou jednorodinnou zástavbou a území, na nichž proběhly investice, které tvoří cca 40% 

rozlohy města, a na velmi nízký ukazatel zalesnění. V dokumentu chybí odkazy na potřebu 

rozvoje integrovaného přeshraničního plánování společně s Českým Těšínem. 

OBECNÍ PROGRAM PAMÁTKOVÉ PÉČE CIESZYNA NA LÉTA 2014-2017 

Cieszyn má kompaktní komplex památek velké historické a umělecké hodnoty. Město se 

vyznačuje historickým urbanistickým uspořádáním. Velký počet historických objektů je ve 

správě obce. Téměř 850 objektů je zapsaných v Obecní evidenci památek. Mnoho prvků 

kulturního dědictví bylo restaurováno díky spolupráci s Českým Těšínem.     

OBECNÍ PROGRAM REVITALIZACE MĚSTA CIESZYN DO ROKU 2026 

Ve městě byla vyznačena oblast revitalizace zahrnující mj. střed města. Klíčovými problémy 

v technické oblasti jsou nedostatek veřejného prostoru, který by přispíval k integraci obyvatel 
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a trávení volného času, nízká estetika stávajícího veřejného prostoru a komunální 

infrastruktury snižující hodnoty oblasti. Tento dokument neobsahuje odkazy na přeshraniční 

spolupráci.  

STRATEGIE ROZVOJE SLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ ŚLĄSKIE 2020+  

Tento dokument popisuje Cieszyn jako příhraniční oblast, která se vyznačuje zvláštními 

podmínkami pro územní plánování v rozsahu: přeshraniční turistiky, omezení rizika povodně 

a ohrožení suchem, programů ochrany přírodně cenných oblastí, integrování systémů a sítě 

veřejné dopravy a přenosových soustav. 

ÚZEMNÍ PLÁN SLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ 2020+ 

Tento dokument Cieszyn popisuje jako funkční městský region, místní centrum rozvoje, plnící 

roli centra aktivizujícího venkovské oblasti v jeho okolí.  

 

2.1.2 Tematická oblast:  

územní plánování, město Český Těšín   

 

Klíčovým dokumentem v oblasti územního plánování je Územní plán Český Těšín. Jeho 

naplňování je analyzováno ve 4letých intervalech formou zprávy o uplatňování územního 

plánu. Přeshraniční spolupráce v oblasti územního plánování je řešena strategickým 

dokumentem Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Pro potřeby územního 

plánování, strategické plánování a rozhodování v území slouží dílčí dokumenty zaměřené na 

konkrétní prvky v území - Studie sídelní zeleně nebo Program regenerace Městské památkové 

zóny Český Těšín na období 2016-2021. 

ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÝ TĚŠÍN - úplné znění po změně č. 4   

Hlavním cílem je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj území, a to zejména dostatečnou 

nabídku ploch pro novou obytnou výstavbu, rozvoj výroby a služeb. Hlavní zásadou byly 

požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území. 

Významným faktorem ovlivňujícím rozvoj je poloha města u státní hranice s Polskem. 

 

DRUHÁ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÝ TĚŠÍN za období 2014-

2018 

V rámci dokumentu byly analyzovány problémy v oblasti urbanistické (nedostatečné využití 

lokalit navazujících na centrální části města, rozvoj průmyslových a podnikatelských ploch aj.), 

dopravní (problémy kolizních bodů - křižovatky, výjezdní místa, nedostatečnost cyklistické 

infrastruktury aj.), technické (problematika chybějící kanalizace s napojením na ČOV v 

některých lokalitách) a hygienické (znečištění vodních toků a zhoršená kvalita ovzduší). 

Dokument neobsahuje odkazy na přeshraniční spolupráci.  
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STUDIE SÍDELNÍ ZELENĚ 

V rámci městské zeleně města Český Těšín jsou nejkvalitnějšími útvary městské parky, 

regenerované vnitrobloky sídlišť, obnovené aleje. Významné obohacení městského prostředí 

představuje zeleň rodinných zahrad. V rámci krajinné zeleně lze v řešeném území vymezit 

několik ekologicky velmi hodnotných prvků lokálního i regionálního významu. Dokument 

neobsahuje odkazy na přeshraniční spolupráci.   

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY ČESKÝ TĚŠÍN NA OBDOBÍ 

2016-2021 

Dokument stanovuje strategii regeneračních záměrů na území Městské památkové zóny 

Český Těšín, charakterizuje aktuální stav všech objektů z hlediska jejich využití a památkové 

hodnoty, obsahuje zásady ochrany a obnovy kulturních hodnot řešeného území. Dokument 

neobsahuje odkazy na přeshraniční spolupráci.   

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE po vydání Aktualizace 

č. 1 

Dokument stanovuje priority územního plánování pro dosažení vyváženého vztahu územních 

podmínek pro hospodářský rozvoj (dokončení dopravního napojení kraje, vytvoření podmínek 

pro stabilizované zásobování území energiemi, pro rozvoj udržitelných druhů dopravy), 

sociální soudržnost obyvatel a příznivé životní prostředí. Dokument neobsahuje odkazy na 

přeshraniční spolupráci.   

 

2.1.3 Tematická oblast:  

institucionální spolupráce a veřejné služby,  

město Cieszyn    

 

Cieszyn se nachází na rozcestí mezinárodních dopravních tahů vedoucích do České republiky 

a na Slovensko. Klíčovou dopravní síť doplňují regionální a místní silniční spojení. Město 

disponuje širokou vodovodní, kanalizační a teplárenskou soustavou. Klíčové problémy jsou 

následující: nedostatečná síť silnic a jejich nízký standard, rostoucí intenzita provozu a 

nedostačující počet parkovacích míst, znečištění ovzduší (smog), odpadové hospodářství. 

V Cieszyně chybí investiční pozemky. Mnoho bývalých průmyslových a degradovaných 

objektů přišlo o svou funkci a chátrá. Stav veřejné infrastruktury, včetně té nacházející se u 

Olše, se zlepšuje mj. díky přeshraničním projektům takovým jako např. Zahrada dvou břehů. 

Na změny infrastruktury Cieszyna má vliv rovněž suburbanizace, depopulace a přeshraniční 

spolupráce.   

STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA CIESZYN NA LÉTA 2010-2020 

Vize rozvoje města uvádí, že v roce 2020 by Cieszyn měl být dynamicky rozvíjejícím se 

centrem obsluhujícím Těšínské Slezsko, využívajícím přeshraniční polohu k zintenzivnění 

hospodářských, kulturních, turistických a administrativních funkcí. Priority jsou následující: 

podpora udržitelného rozvoje podnikání a cestovního ruchu pomocí využití přeshraniční polohy 

a tvoření příznivých podmínek pro zlepšení stavu životního prostředí. Klíčovou a silnou 

stránkou města je jeho poloha na rozcestí mezinárodních silničních tahů u hranice s Českou 
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republikou a Slovenskem a dobré silniční spojení s velkými městy v zemi. Slabé stránky jsou 

následující: špatný stav a nedostatek silniční a parkovací infrastruktury, nízká dostupnost 

veřejné dopravy a znečištění ovzduší. 

 

STUDIE PODMÍNEK A SMĚRŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTA CIESZYN (2018) 

Diagnóza uvedená ve Studii (...) poukazuje na to, že automobilový provoz se ve městě 

systematicky zvětšuje, a to především ve středu města; roste zatížení tranzitní dopravou, 

existuje nedostatek parkovacích míst a technická infrastruktura je zastaralá a nevýkonná. To 

má své důsledky v přeshraničním provozu. 

ÚZEMNÍ PLÁN SLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ 2020+ 

Plán (...) Cieszyn popisuje jako městské příhraniční středisko rozvíjející infrastrukturu 

související mj. s programováním, řízením přeshraničních vztahů a mezinárodní spoluprací. 

STRATEGIE ROZVOJE SLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ ŚLĄSKIE 2020+  

Podle tohoto dokumentu má rozvoj Cieszyna šanci na dynamizaci, a to díky růstu významu 

územní spolupráce, včetně přeshraniční (mj. vzhledem k přístupu k programu INTERREG). 

Velký význam v rozvoji infrastruktury odehrávají rovněž změny v demografické, osidlovací, a 

územní struktuře a environmentální změny, mj. rostoucí rozsah přírodního ohrožení, klimatické 

změny, deficit vody; znečištění ovzduší apod. 

2.1.4 Tematická oblast:  

institucionální spolupráce a veřejné služby,  

město Český Těšín    

 

V oblasti strategického plánování je velký důraz kladen na dopravní infrastrukturu, modernizaci 

a rekonstrukci objektů občanské vybavenosti, městskou zeleň a veřejná prostranství, 

volnočasové areály, podporu hospodárného a ekologického nakládání  

s odpady. Ve vazbě na výrobní činnost a podporu zaměstnanosti je nezbytná podpora 

rozšíření průmyslové zóny a budování navazující infrastruktury. Z hlediska sociálních služeb 

je klíčové zaměření se na rozvoj služeb pro seniory, práci s mládeží a volnočasové aktivity pro 

rodiny s dětmi. Dokument neobsahuje odkazy na přeshraniční spolupráci.   

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN 2017-2021 

Hlavním cílem je „zkvalitnit život ve městě a zvýšit spokojenost jejich obyvatel“.  

Silné stránky: poloha měst – jeden funkční organismus; dopravní napojení; lokality pro rozvoj 

bydlení i obchodních aktivit; široká síť sociálních služeb; centrum vzdělávání v regionu (střední 

školy).  

Slabé stránky: nevhodné podnikání a nemožnost ovlivnit stav objektů v centru města; 

nedostatek parkovacích míst na sídlištích; nedostupnost bytů pro mladé lidi a sociálně 

potřebné; nestabilní a nedostatečná síť prodejen a služeb; nedostatek oddychových míst pro 

rodiny s dětmi. 

Příležitosti: poloha města na hranici dvou států; růst ekonomiky, firem a rozvoj podnikání. 

Hrozby: stárnutí obyvatelstva, odliv mladých a vzdělaných; růst kriminality, extremismu; 

nedostatečná kapacita energetických sítí; rozdílná legislativa ČR-PL. V rámci dokumentu jsou 

definovány dvě prioritní osy: PO 1 - Infrastruktura; PO 2 - Lidé a spolupráce.  
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PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN 

Ve směrné části jsou definovány návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s 

komunálními odpady. Je potřeba klást důraz na komunikaci s občany, výchovu a vzdělávání, 

zajistit dostatek sběrných míst. Pro předcházení vzniku odpadů a opětovného využití odpadů 

obce je stěžejní informovanost občanů, podpora druhotného využití a kompostování. 

Dokument neobsahuje odkazy na přeshraniční spolupráci.   

STRATEGIE ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2020 

(aktualizace 2012) 

Z hlediska infrastruktury a služeb je klíčový globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby 

a infrastruktura pro život, práci a návštěvu. K silným stránkám patří dobré dispozice sídelního 

uspořádání kraje z hlediska dopravních systémů aj., mezi slabé stránky nízká podnikatelská 

aktivita nebo nedobudovaná dopravní infrastruktura aj. Příležitostí je dostupnost prostředků 

z Evropské unie, podpora projektů v oblasti životního prostředí aj., hrozbou úbytek počtu 

obyvatel a neefektivní využití peněz z EU a růst energetické zátěže. Dokument neobsahuje 

odkazy na přeshraniční spolupráci.   

2.1.5 Tematická oblast: výměna informací,  

město Cieszyn    

 

Přeshraniční výměna informací má posloužit ke společnému programování rozvoje a 

posilování participativní společnosti, a také zpřístupňování určitých informací odpovídajícím 

skupinám, např. turistům, podnikatelům. V Cieszyně jsou velmi dobře vyvinuté internetové 

portály informující o místních událostech a samosprávní tisk (Wiadomości Ratuszowe – 

Radniční zprávy), které takové informace publikují. Největší pokrok v rozsahu výměny 

informací mezi Cieszynem a Českým Těšínem je viditelný v rozsahu kulturní a turistické 

nabídky obou měst. Avšak chybí stálý monitoring např. přeshraničního cestovního ruchu. 

Průběžná výměna informací mezi samosprávami obou měst probíhá v situacích, které to 

bezprostředně vyžadují, na fóru Euroregionu Těšínské Slezsko a mezi partnery různých 

přeshraničních projektů.     

STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA CIESZYN NA LÉTA 2010-2020 

Pro realizaci vizí a misí rozvoje města je nezbytné zajistit dobrý a efektivní tok informací 

v rozsahu komunikace s okolím, mj. přeshraničním okolím, a komunikaci místní samosprávy 

Cieszyna se zainteresovanými osobami: obyvateli, podnikateli, nevládními organizacemi, 

médií apod. SWOT analýza ukázala:   

 slabé stránky tj.  absence důkladné diagnózy místní ekonomiky a absence souhrnných 

informací o cestovním ruchu,   

 silné stránky:  fungování turistického infocentra.   

Výměna informací se týká mj. strategické priority: Samosprávní a přeshraniční spolupráce a 

jiných strategických priorit. Vybrané úkoly jsou uvedeny níže:   

V.1.2. Rozvíjení spolupráce mezi polskými a českými obcemi Těšínského Slezska 

prostřednictvím realizace společných aktivit v rámci Euroregionu „Těšínské Slezsko”; 

V.1.3. Aktivizace spolupráce s polskými organizacemi v České republice a na 

Slovensku v rámci regionální spolupráce;   

V.1.4.: Zintenzivnění spolupráce s vybranými partnerskými městy.   
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II.6.1. Vypracování a zavedení moderního systému sociální komunikace a poskytování 

elektronických služeb;  

III.1.5. Provádění systematické diagnózy místní ekonomiky a prezentace údajů a 

závěrů různým místním skupinám;  

III.3.3.: Vypracování koncepce fungování a vydávání zpravodaje týkajícího se 

ekonomiky města;  

IV.3.1. Přizpůsobení Městského turistického infocentra potřebám rozvíjejícího se 

cestovního ruchu;   

IV.3.2. Zavedení čitelného systému vizuálních informací;  

IV.3.3. Instalace multimediálních informačních míst. 

 

STRATEGIE ROZVOJE OKRESU CIESZYN 2017-2025 

Ve strategické doméně „cestovní ruch, propagace, sport a nevládní organizace“ bylo jako silná 

stránka uvedeno: Fungování Slezského turistického infocentra, zatímco jako slabá stránka – 

absence efektivního systému shromažďování, zpracovávání, poskytování a rozšiřování 

informací, včetně institucionálních řešení, a také nedokonalost systému turistických informací 

regionu a absence distribuce aktuálních turistických informací. V rámci operačního cíle 2.4. 

byl naplánován rozvoj polsko-českého systému spolupráce a výměny hospodářských 

informací a pořádání pravidelných setkání zástupců místních samospráv z příhraniční oblasti 

za účelem výměny informací týkajících se územního plánování. 

STRATEGIE ROZVOJE SLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ ŚLĄSKIE 2020+  

V důsledku rychlého nárůstu počtu uživatelů internetu se rozvíjejí multimediální kanály pro 

přenos informací, mj. v rozsahu rozvoje participační společnosti. Důležité je rovněž rozvíjení 

územní a přeshraniční spolupráce, a také tvoření mezisektorových, meziregionálních a 

místních partnerství a propagace spolupráce místních samospráv ve prospěch iniciativ 

nadmístní povahy.  

2.1.6 Tematická oblast:  

výměna informací, město Český Těšín     

 

Oblast výměny informací nabízí pro obě hraniční města široké možnosti pro spolupráci. 

Vzájemná poloha obou měst, společná historie, jazyk, tradice a kultura představují významný 

potenciál pro rozvoj v různých oblastech života. Prostřednictvím výměny informací v různých 

oblastech lze dosáhnout konsensu v rozdílných přístupech řešení daného problému na obou 

stranách hranice. Výměna informací pozitivně přispívá ke sdílení dobrých praktik, vzájemnému 

si předávání zkušeností, což vede k obohacení života v obou příhraničních městech. 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN 2017-2021 

Hlavním cílem je zkvalitnit život ve městě a zvýšit spokojenost jeho obyvatel. Prioritní oblast 2 

- Lidé a spolupráce je zaměřena mj. na podporu a rozvoj mezisektorové spolupráce, 

přeshraniční spolupráci, tvorbu partnerství a sítí s cílem všestranného rozvoje. Podoblast 2.3: 

Přeshraniční spolupráce je zaměřena mj. na společné neinvestiční projekty v oblasti kultury, 

vzdělávání, bezpečnosti apod., společné plánování.  
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PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA LÉTA 2017-2018 

Plán byl zpracován v souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2016-

2020. Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně 

informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností: 

- strategický cíl: Zvýši pocit bezpečí občanů ve městě, přispět ke snížení kriminality ve městě; 

 Cíl 1: Zkvalitňovat systém prevence kriminality, 

 Cíl 3: Zkvalitňovat preventivní program pro děti a mládež. 

Dokument neobsahuje odkazy na přeshraniční spolupráci.   

 

STRATEGIE ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2020 

(aktualizace 2012) 

Z hlediska výměny informací je klíčový globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a 

infrastruktura pro život, práci a návštěvu. V oblasti výměny informací je klíčová problematika 

životního prostředí, příhraniční poloha, zajištění služeb a nabídka akcí na špičkové úrovni. 

STRATEGIE ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 
(aktualizace 2017) 

Cílem je nastavení efektivního modelu řízení cestovního ruchu na území kraje, včetně řízení 

lidských zdrojů, formou destinačního managementu. Území kraje je rozděleno na 6 turistických 

oblastí. Český Těšín se nachází v turistické oblasti Těšínské Slezsko. Mezi dlouhodobé 

strategické cíle v oblasti výměny informací patří cíl B: Vytvoření komunikační platformy na 

vertikální a horizontální úrovni: „být leaderem a vyhledávaným zdrojem i adresátem informací 

pro zainteresované strany a zákazníky“. Cílem je, aby výměna a sdílení informací, poznatků a 

zkušeností mezi aktéry cestovního ruchu na vertikální i horizontální úrovni podněcovala ke 

spolupráci a zvyšovala míru spolupráce aktérů cestovního ruchu. Dokument neobsahuje 

odkazy na přeshraniční spolupráci.   

2.1.7 Tematická oblast:  

výměna informací, město Cieszyn a Český Těšín     

 

Dosud měla výměna informací mezi městy příležitostnou povahu vyplývající z realizovaných 

úkolů mj. v rámci přeshraničních projektů. Kromě společných aktivit v oblasti kultury (např. 

přeshraniční kalendář kulturních akcí) v jiných tematických oblastech taková spolupráce 

neprobíhala. Ve strategickém dokumentu „Program pro Kulturu Cieszyna a Českého Těšína” 

je uvedeno, jak by výměna informací mezi oběma městy měla vypadat v budoucnosti.   

PROGRAM PRO KULTURU CIESZYNA A ČESKÉHO TĚŠÍNA 

V Prioritě 6 dokumentu tj. „Přeshraniční informačně-propagační aktivity realizované v polském 

a českém jazyce“ byly naplánovány mj. aktivity sloužící k zintenzivnění výměny informací o 

kulturních akcích v obou městech mohoucí být vztažným bodem k podniknutí analogických 

aktivit v jiných oblastech nebo jejich sjednocení v kontextu komplexní přeshraniční výměny 

informací. Jedná se o takové aktivity jako: zavedení interního systému pro výměnu informací 

mezi místními samosprávami obou měst, spuštění oběma samosprávami elektronických 

informačních systémů pro obyvatele a příchozí, vytvoření kanálů pro výměnu informací mezi 

nevládními organizacemi, médii a podnikateli z obou měst, spuštění přeshraničního SMS 
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informačního systému pro obyvatele Cieszyna a Českého Těšína, spuštění přeshraničních 

účtů na sociálních sítích např. Facebook apod. 

2.1.8 Tematická oblast:  

společná nabídka a turistické produkty, město Cieszyn    

 

Strategické dokumenty uvádějí, že rozvoj cestovního ruchu by měl být jedním z klíčových 

směrů využití potenciálu Cieszyna. Odůvodňuje to výjimečnost turistických hodnot, např. 

unikátní poloha u hranice, která je rovněž svého druhu „turistickým objektem“. Městu však 

chybí výrazná turistická nabídka. Ačkoliv dobře funguje turistický informační systém, chybí 

atrakce, které by turistu zadržely na delší dobu a prodloužily turistické pobyty (v současné 

době dominuje nákupní a tranzitní turistika). Problémem je nedostatečná ubytovací a 

gastronomická kapacita a malý počet parkovacích míst. Město má slabou dostupnost, pokud 

se jedná o veřejnou hromadnou dopravu. Dominuje automobilový cestovní ruch, avšak mnoho 

příjezdových a místních komunikací vyžaduje opravu. Zlepšení kvality ovzduší je nezbytnou 

aktivitou podmiňující rozvoj turistické nabídky. Velmi pozitivní vliv na cestovní ruch mají 

přeshraniční projekty realizované společně s Českým Těšínem. Přeshraniční aktivity obou 

měst jsou soustředěny převážně kolem pobřežní linie Olše nebo poblíž řeky a týkají se 

především rozvoje rekreační infrastruktury a infrastruktury podporující rozvoj kultury ve spojení 

s exponováním prvků souvisejících s tradicí a kulturou (mj. projekty: Těš se Těšínem, 

Sportovní lávka, Revitalpark, Sportpark či  Open Air Museum). 

STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA CIESZYN NA LÉTA 2010- 2020 

Vize rozvoje Cieszyna se týká mj. zajištění podmínek pro rozšíření turistických funkcí a 

popisuje město jako atraktivní nadregionální turistické středisko s vlastní originální turistickou, 

rekreační a sportovní nabídkou.  

Silnými stránkami města jsou mj.: dobrá kvalita propagačních materiálů; bohaté historické a 

kulturní dědictví; dobře fungující turistický informační systém; atraktivní příhraniční poloha; 

silná regionální identita tvořící unikátní image města; intenzivní přeshraniční pohyb.   

Slabými stránkami města jsou mj.: průměrná kvalita ubytovací a gastronomické nabídky; 

absence značkových turistických produktů; nízká dopravní dostupnost; absence parkovacího 

zázemí; krátký denní cyklus turistických atrakcí; absence nabídek v rozsahu tematické 

turistiky, např. vzdělávací, kulturní.  

Do strategie byla zahrnuta oblast: cestovní ruch – strategický cíl V. Restaurování a 

odpovídající využití památkové zóny města, včetně mj.: zpřístupnění návštěvníkům 

historických objektů a sbírek; zajištění vysoké úrovně obsluhy cestovního ruchu; zavedení 

efektivního systému turistické propagace města; rozvoj cestovního ruchu na bázi tradičního 

těšínského řemesla.  

 

STRATEGIE ROZVOJE OKRESU CIESZYN 2017-2025 

Do strategické domény: cestovní ruch, propagace, sport a nevládní organizace, byly zahrnuty 

silné stránky cestovního ruchu v okresu: poptávka po turistických službách z české a 

slovenské strany; atraktivní poloha ve Slezských Beskydech; hmotné a nehmotné kulturní 

dědictví regionu; rozvinutá turisticko-rekreační infrastruktura mj. mezinárodní cyklostezky, 

tematické stezky, dobré ubytovací a gastronomické zázemí. Mezi slabé stránky byly zařazeny: 

velké znečištění životního prostředí; nedostatek investičních pozemků; nedostatek vodních 
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nádrží a toků využívaných k turistickým účelům; společenská hermetičnost a uzavřenost ve 

vlastním prostředí; slabě rozvinutá agroturistická nabídka; absence soudržné propagace 

turistických produktů; nepříznivý dopad nedalekých průmyslových center na životní prostředí 

regionu. 

 

STRATEGIE ROZVOJE SLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ ŚLĄSKIE 2020+  

 

Cieszyn je charakteristický mnoha potenciály, takovými jako:  

 krajina, která je kombinací přírodních hodnot (blízkost hor) a forem využití území 

(infrastruktura);  

 zeměpisná poloha a rozvíjející se přeshraniční spolupráce;   

 různorodá, bohatá kultura regionu a vysoká kulturní aktivita obyvatel;  

 mnohasetleté tradice tvořící trvalý základ pro další kulturní rozvoj subregionu;   

 diverzifikace turistických funkcí, včetně těch prodlužujících turistickou sezónu;   

 vytvoření jednotného systému turistických informací a integrace turistické nabídky;   

 kulturní akce. 

Klíčovými výzvami v oblasti cestovního ruchu jsou: diverzifikace turistických funkcí, včetně 

těch prodlužujících turistickou sezónu; vytvoření jednotného systému turistických informací a 

integrace turistické nabídky; rozvoj turistické klastrové iniciativy. 

 

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU VE SLEZSKÉM VOJVODSTVÍ 2020+ 

Vojvodství je atraktivní turistickou destinací pro krátkodobé pobyty s vrcholem návštěvnosti 

turistů v srpnu. Územní analýza cestovního ruchu vykazuje silnou dominanci mj. bělského 

subregionu, kam přijíždí největší počet turistů. Okres Cieszyn je lídrem z hlediska počtu 

noclehů a počtu osob zaměstnaných v oblasti služeb souvisejících s ubytováním a 

gastronomií. Jednou z identifikovaných územních značek je ve vojvodství Těšínské Slezsko 

(krajinné a architektonické hodnoty; kulturní a přeshraniční hodnoty; rozvinutá infrastruktura 

související s cestovním ruchem; aktivní a kvalifikovaná turistika; zajímavé osobnosti 

pocházející z mikroregionu např. Adam Małysz). Nevyužitými potenciály jsou: absence hlavní 

turistické nabídky značky; řeka Olše a Zámecký pivovar v Cieszyně; železniční doprava. 

 

2.1.9 Tematická oblast:  

společná nabídka a turistické produkty,  

město Český Těšín    

 

Pro rozvoj v oblasti cestovního ruchu je klíčová poloha měst Český Těšín a Cieszyn, tj. na 

hranici dvou států. To je dále umocněno rovněž blízkostí hranic se Slovenskem. Města mají 

společnou historii, která však byla narušena rozdělením dříve jednoho města a dalším 

politickým vývojem. Přesto se zde zachoval velký potenciál historické a kulturní tradice – 

společného dědictví. V širším kontextu je pro oblast společná průmyslová historie, lidová 

kultura, přírodní bohatství (Beskydy), ale i znečištěné životní prostředí. Možnost spolupráce v 

oblasti cestovního ruchu je velmi široká a pestrá. Rozdělujícím a zároveň sjednocujícím 

prvkem jsou řeka Olše a jazyk, resp. nářečí. Z hlediska společné historie (včetně novodobé) 

je zde potenciál v oblasti historických památek (Wzgórze Zamkowe) a prezentace historie 

(muzea), průmyslových památek (tiskařství), včetně významných staveb a ojedinělých 

historických prvků (vlakové nádraží, tramvaj). S ohledem na bohatou lidovou kulturu silný 
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potenciál nabízí oblast gastronomie (pivovarnictví, regionální kuchyně, regionální, 

certifikované produkty), dále pak oblast kultury (řešeno v rámci dokumentu samostatně). V 

rámci širšího okolí měst Český Těšín a Cieszyn se jako nejvýznamnější jeví přírodní bohatství 

Slezských Beskyd s možností pestrého turistického i sportovního vyžití. Protikladem je pak 

zhoršené životní prostředí, které je však nezbytné řešit i na regionální úrovni. 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN 2017-2021 

SWOT ANALÝZA: 

 silné stránky: poloha měst - jeden funkční organismus; napojení na dopravní 

infrastrukturu; vysoká úroveň péče o veřejná prostranství, 

 slabé stránky: špatná kvalita ovzduší; nevhodné podnikání a nemožnost ovlivnit stav 

objektů v centru města; nedostatek oddychových míst pro rodiny s dětmi, 

 příležitosti: poloha města na hranici dvou států; potenciál historické a kulturní tradice 

města, 

 hrozby: zhoršující se životní prostředí; růst kriminality, růst extremismu.  

S ohledem na orientaci strategického dokumentu na obyvatele města v něm není přímo řešena 

problematika cestovního ruchu, ale navržené cíle mají na cestovní ruch podstatný vliv. 

Prioritní oblast 1 - Infrastruktura je zaměřena mj. na infrastrukturu a vzhled města, infrastrukturu 

dopravy, cyklodopravy, parkování, oblast kultury, společenského života, sportu aj. 

Podoblast 1.1: Kvalitní dopravní infrastruktura: 

 údržba, rekonstrukce a výstavba místních komunikací a chodníků; 

 rozvoj, ekologizace městské hromadné dopravy; 

 zvyšování bezpečnosti pěší a cyklo dopravy; 

 vybudování přestupního terminálu a centralizace dopravního uzlu; 

 řešení dopravy v klidu, parkovací místa, parkovací domy; 

 podpora aktivit vedoucích k integraci dopravy mezi Českým Těšínem a Cieszynem. 

Podoblast 1.3: Vzhled města: 

 revitalizace prostranství a ulic, zakládání veřejných prostranství; 

 výsadba zeleně, tvorba parků; 

 budování volnočasových areálů s důrazem na příměstské plochy a zóny. 

V rámci prioritní oblasti II - Lidé a spolupráce je podoblast 2.3 Přeshraniční spolupráce 

zaměřena na projekty spolupráce mezi městy Český Těšín a Cieszyn a dále organizacemi 

působícími v obou městech s cílem zkvalitňovat život ve městech, sdílet informace a 

spolupracovat v rámci širšího území.  

Podoblast 2.3: Přeshraniční spolupráce: 

 společné neinvestiční projekty v oblasti kultury, vzdělávání, bezpečnosti apod., 

 společné plánování. 

Jednou z navržených aktivit je zpracování strategie cestovního ruchu. 

 

STRATEGIE ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2020 

(aktualizace 2012) 

Z hlediska cestovního ruchu je důležitý globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby a 

infrastruktura pro život, práci a návštěvu. Tento cíl se zaměřuje jak na obyvatele kraje, tak na 

návštěvníky. Určující pro tento globální cíl je problematika životního prostředí, dále dopravní 

napojení regionu, příhraniční poloha. K silným stránkám, které mají vliv na cestovní ruch, patří 
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např. průmyslová tradice, turistický a přírodní potenciál kraje. Mezi slabé stránky patří např. 

vysoká zátěž životního prostředí, především ovzduší, nízká podnikatelská aktivita aj. 

Příležitostí pro Moravskoslezský kraj jsou např. v době hospodářské krize nárůst zájmu turistů 

o tuzemské pobyty - trávení dovolené v ČR (v MSK kraji) nebo zájem aktérů rozvoje na 

zachování (ochraně) přírodních atraktivit území jako podmínky atraktivity celého kraje v očích 

zájemců o bydlení, podnikání a návštěvu. Hrozbu představuje přetrvávající nadprůměrné 

znečištění životního prostředí, ovlivňující negativně zdraví obyvatel a také image kraje. 

STRATEGIE ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

(aktualizace 2017) 

Jedná se o klíčový dokument v oblasti cestovního ruchu pro Moravskoslezský kraj. Strategie 

řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena pro nastavení efektivního 

modelu řízení cestovního ruchu na území kraje, včetně řízení lidských zdrojů, formou 

destinačního managementu. Území kraje je rozděleno na 6 turistických oblastí. Český Těšín 

se nachází v turistické oblasti Těšínské Slezsko. V rámci dokumentu jsou řešeny 3 hlavní 

tematické oblasti, které jsou dále rozděleny na jednotlivé priority. Patří mezi ně např. podpora 

industriálního cestovního ruchu, efektivní komunikace s turisty/návštěvníky a propagace 

cestovního ruchu pro jednotlivé cílové skupiny, podpora poznávacího, přírodně a kulturně 

orientovaného cestovního ruchu nebo např. podpora Big events (velkých akcí). Tento 

dokument neobsahuje odkazy na přeshraniční spolupráci.   

 

2.1.10 Tematická oblast:  

společná nabídka a turistické produkty,  

město Cieszyn a Český Těšín     

 

Společné aktivity v oblasti cestovního ruchu a kultury jsou nejdynamičtěji rozvíjející se sférou 

přeshraniční spolupráce obou měst adresované návštěvníkům Těšínského Slezska a 

obyvatelům pohraničí. V tomto rozsahu Cieszyn a Český Těšín realizovaly již mnoho 

společných projektů takových jako např. „Těš se Těšínem – Zahrada dvou břehů”, 

REVITALPARK, SPORTMOST, Info Tessin, Infotessin II či Open Air Museum. Dosud však 

nevznikl soudržný přeshraniční plán turistických aktivit, ale odkazy na tuto oblast, ve spojení 

s oblastí kultury, byly zakotveny ve strategickém dokumentu „Program pro Kulturu Cieszyna a 

Českého Těšína”.  

PROGRAM PRO KULTURU CIESZYNA A ČESKÉHO TĚŠÍNA 

Do Priority 5 byly zahrnuty informace o přeshraničních značkových kulturních produktech, 

které se mohou stát přeshraničními turistickými produkty. Ty jsou spojeny s událostmi, místy 

nebo jinými druhy kulturní nabídky (mj. Svátek tří bratří, Filmová přehlídka „Kino na hranici”, 

Těšínská muzejní noc, Mezinárodní divadelní festival „Bez hranic” či Mezinárodní festival čtení 

nad Olzou). Tyto kulturní návrhy jsou zajímavé pro obyvatele obou měst a jejich návštěvníky. 

Za účelem vytvoření produktů kulturní turistiky z některých prvků kulturní nabídky obou měst 

je nezbytná lepší propagace vybraných návrhů dobře zapadajících do přeshraniční kulturní 

nabídky Cieszyna a Českého Těšína, a také zlepšení podmínek fungování polských a českých 

nevládních organizací, které společně tvoří přeshraniční kulturní nabídku. 
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BUDOUCÍ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - STUDIE 

 

V tomto strategickém dokumentu byly zohledněny mj. priority v podaktivitách v oblasti: 

Podpora rozvoje v příhraničních oblastech – rozvoj turistiky, pohybu cestujících spolu s dalším 

zlepšováním pohraničního styku.   

Strategickými cíli jsou mj.: zvětšení dostupnosti turistické nabídky; rozvoj infrastruktury 

související s cestovním ruchem; nárůst významu turistiky jako faktoru sociálně-ekonomického 

rozvoje; rozšíření turistické nabídky oblasti polsko-českého pohraničí; podpora turistické 

aktivity v pohraničí; ekonomický rozvoj Těšínského Slezska prostřednictvím rozvoje 

cestovního ruchu.   

Operačními cíli jsou mj.: moderní metody propagace v cestovním ruchu; aktivním turistika; 

budování image a zvětšení rozeznatelnosti regionu, jako místa turisticky atraktivního pro 

rodiny s dětmi; rozšíření stezky přírodně-kulturního dědictví prostřednictvím vytvoření 

cyklotras a cyklostezek, stezek pro pěší, naučných stezek; rozvoj turistiky bez bariér. 

 

2.1.11 Tematická oblast:  

spolupráce v kulturním a sociálním rozsahu  

(včetně sportovního), město Cieszyn 

    

Strategické dokumenty týkající se města, okresu a vojvodství zdůrazňují roli kultury a sportu 

v sociálním rozvoji. Větší význam se však připisuje kultuře spojované s uspokojováním 

sociálních potřeb, rozvojem turistické nabídky regionu a využitím jeho historického dědictví. 

Významným potenciálem pro rozvoj kultury v Cieszyně je mj. velmi vysoká aktivita místní 

společnosti, která se na tvorbě kultury podílí (např. nevládní organizace, amatérští umělci 

apod.), a velký počet přeshraničních projektů věnovaných této tématice, které realizují příjemci 

z Cieszyna (nejen místní samospráva a podléhající jí instituce) s českými partnery mj. 

z Českého Těšína. 

STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA CIESZYN NA LÉTA 2010-2020 

Dokument uvádí tři pilíře rozvoje města: podnikání, cestovní ruch a příhraniční polohu. Odkazy 

na kulturu se nacházejí v misi, a na kulturu a sport – v operačních cílech a úkolech:  

 rozvoj sportovních tříd na základních školách a těšínských gymnáziích;  

 podpora organizací a tvoření kulturních akcí zdůrazňujících postavení Cieszyna na 

celostátní a mezinárodní scéně;    

 rozšiřování a modernizace sítě kulturních center;  

 aktivnější využití spolupráce s partnerskými města k pořádání nových kulturních akcí 

mezinárodního dosahu;  

 účast na tvoření publikací, filmů, televizních pořadů dokumentujících a propagujících 

originalitu a mnohokulturnost CIeszyna;  

 podpora aktivit ve prospěch aktivního a zdravého životního stylu;  

 podpora ze strany města pro subjekty realizující úkoly ve prospěch fyzické kultury a 

sportu;  

 tvoření a modernizace sportovně – rekreační infrastruktury na území města;  

 popularizace sportu a rekreace mezi dětmi a mládeží;  

 pořádání sportovně-rekreačních akcí místního, celostátního a mezinárodního dosahu;  
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 meziinstitucionální spolupráce ve prospěch zavedení kompaktního programu pro 

zpřístupňování k návštěvě historických objektů na území města, a to včetně sakrálních;  

 propagace těšínských archivních a knihovních sbírek mezi různými odběrateli (mj. 

mládežnických v rozsahu formování identity, vědecko-výzkumných, apod.); 

 digitalizace těšínských archivních a knihovních sbírek;  

 začlenění Muzea tiskařství mezi objekty Stezky technických památek;   

 vybudování celoročního rekreačního komplexu s možností provozování vodních 

sportů.  

 

STRATEGIE ROZVOJE OKRESU CIESZYN 2017-2025 

V tomto dokumentu byly kultura a kulturní dědictví uznány za základ dalšího rozvoje okresu 

Cieszyn. Ve své další části mise obsahuje bezprostřední odkaz na sport. Strategickými cíli, 

bezprostředně týkajícími se kultury, jsou: umožnění všeobecného přístupu ke kultuře a 

k regionálnímu, uměleckému a kulturnímu vzdělávání obyvatelům Těšínského Slezska; 

zachování a udržování místních tradic a ochrana kulturní krajiny Těšínského Slezska; 

vytvoření optimálních podmínek pro provozování sportu a rekreace na území Těšínského 

Slezska. V jednotlivých strategických doménách tohoto dokumentu se nacházejí odkazy na 

různé směry přeshraniční spolupráce obou měst.  

STRATEGIE ROZVOJE SLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ ŚLĄSKIE 2020+  

V dokumentu jsou mezi hlavními potenciály Jižního subregionu slezského vojvodství (oblast: 

kultura a sport) uvedeny mj.: různorodá, bohatá kultura regionu a vysoká kulturní aktivita 

obyvatel; mnohasetleté tradice tvořící trvalý základ pro další kulturní rozvoj subregionu; 

kulturní akce v oblasti filmu (Filmová přehlídka „Kino na hranici”), jazzu (Zadymka Jazzowa - 

Jazzový festival), regionální kultury (Tydzień Kultury Beskidzkiej – Týden beskydské kultury) 

a kulturního vzdělávání;  zájem obyvatel o kulturní aktivity. Mezi hlavní výzvy v oblasti kultury 

a sportu bylo zařazeno doplnění nedostatků v základní infrastruktuře (kulturní a sportovní).  

 
STRATEGIE ROZVOJE KULTURY VE SLEZSKÉM VOJVODSTVÍ NA LÉTA 2006-2020 

V dokumentu se nacházejí odkazy na rozvoj kultury v Jižním subregionu slezského vojvodství 

(mj. v Těšínském Slezsku). Mezi nejprestižnější hudební akce patří mj. Mezinárodní festival 

vokální hudby „Viva il canto” v Cieszyně nebo Mezinárodní divadelní festival „Bez granic” 

(Cieszyn a Český Těšín). Rovněž jsou zdůrazňovány umělecké přednosti těšínských filmových 

přehlídek a festivalů: Filmová přehlídka „Kino na hranici” a Filmový festival „Wakacyjne kadry”. 

Mezi nejdůležitější muzea bylo zařazeno Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszyně (Muzeum 

Těšínského Slezska v Cieszyně), a mezi nejcennější památky – těšínská románská rotunda 

z XII. století. Pobočka Slezské univerzity v Cieszyně je významným vzdělávacím zázemím 

zajišťujícím profesionální umělecké vzdělávání, a Macierz Ziemi Cieszyńskiej (Matice 

těšínská) patří do skupiny nevládních organizací vyznačujících se kulturní aktivitou. Za velké 

bohatství Těšínského Slezska byl uznán folklór udržovaný mnoha amatérskými soubory a 

design, který rozvíjí Zámek Cieszyn. Cieszyn byl uznán za jedno z předních měst z hlediska 

počtu kulturních institucí.  
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2.1.12 Tematická oblast:  

spolupráce v kulturním a sociálním rozsahu (včetně 

sportovního), město Český Těšín 

 

Ve strategických dokumentech týkajících se Českého Těšína a regionu je stejná pozornost 

věnována kultuře a sportu. Strategie rozvoje města zdůrazňuje potřebu spolupráce 

s Cieszynem v rozsahu kultury a uvádí konkrétní projekty, které k tomu slouží. Investice 

týkající se zajištění sportovně-rekreační nabídky na vysoké úrovni pro obyvatele Českého 

Těšína jsou rovněž spojovány s potenciálem sousedních obcí (např. cyklostezka Český Těšín 

- Archeopark Chotěbuz). Ve strategii rozvoje regionu je kultura uváděna jako jeden z určujících 

faktorů regionu Ostrava a tomuto cíli je podřazena řada projektů (žádný z nich se netýká 

Českého Těšína). Koncepce rozvoje kultury v regionu zohledňuje těšínské divadlo a Muzeum 

Těšínska – jako důležité instituce formující kulturní a společenský život. Ve vizi rozvoje kultury 

byla zdůrazněna potřeba zajištění její dostupnosti pro všechny věkové kategorie, posílení 

postavení amatérských umělců, zajištění péče o tradici a kulturní dědictví, zlepšení 

dostupnosti turistických informací a zvýšení kvality služeb v oblasti kultury – tyto aktivity 

korespondují s rozsahem spolupráce mezi Českým Těšínem a Cieszynem. 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN 2017-2021 

Ve Strategii rozvoje města Český Těšín na léta 2017-2021 se objevují ustanovení týkající se 

kultury: „…Kulturní činnost ve městě je také ovlivněna umístěním na česko-polské hranici  

a také v oblasti kultury zde probíhá spolupráce se sousedním polským Těšínem. Ve městě 

Česky Těšín slouží občanům a návštěvníkům v oblasti kultury kino, muzeum, divadlo, galerie, 

nachází se zde sakrální stavby. V dokumentu si dále můžeme přečíst, že „…město chce svůj 

další rozvoj budovat na základě kulturních a historických tradic …”.. Za účelem realizace takto 

vytyčeného cíle byly uvedeny 2 prioritní oblasti a hlavní cíle - „Infrastruktura“ a „Lidé a 

spolupráce“. V oblasti „Infrastruktura”, podoblast: „Usnadnění pro obyvatele” bylo uvedeno 

pokračování v projektu spojeném s rozvojem Muzeum Těšínska a výstavba sportovní haly 

(Sportovní hala Svojsíkova). V prioritní oblasti „Lidé a spolupráce”, podoblast: „Příhraniční 

spolupráce” byla uvedena realizace takových projektů jako: Open Air Museum; Cieszyn-Český 

Těšín Zóna společných aktivit; Český Těšín/Cieszyn INEurope; Kaj indži inači - u nas po 

našymu, Lidová kultura Těšínského Slezska. Realizace uvedených projektů může ve značné 

míře přispět k rozvoji přeshraničního trhu služeb v oblasti kultury v Cieszyně a Českém 

Těšíně. 

KONCEPCE ROZVOJE SPORTU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ (2018-2022) 

V souladu se zákonem č.115/2001 Sb., o podpoře sportu v platném znění, vymezují obce, ve 

své samostatné působnosti, postavení sportu jako veřejně prospěšné činnosti. Úkolem obce 

je zejména zajištění podmínek pro rozvoj sportu pro všechny věkové kategorie občanů, 

zajištění výstavby, rekonstrukcí, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

zabezpečení finanční podpory sportu ze svého rozpočtu. Sportem se rozumí každá forma 

tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl 

harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování 

zdraví a dosahování sportovních výkonů. Hlavním cílem a záměrem města je vytvářet lepší 

podmínky pro sportovní vyžití občanů města všech věkových kategorií. Podporovat sportování 

široké veřejnosti, a to formou bohaté nabídky sportovních a volnočasových aktivit. Hlavním 

cílem je motivovat tak všechny občany k aktivnímu vyplnění volného času.  
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K naplnění zmíněného cíle je nutno vytvářen vhodné podmínky, což v praxi znamená výstavbu 

nových a modernizací stávajících sportovních a rekreačních zařízení. Jsou plánovány a 

realizovány následující investiční akce jako např.: nová sportovní víceúčelová hala; 

rekonstrukce strojovny zimního stadionu; cyklotrasa mezi Českým Těšínem a Ropicí; 

cyklostezka ulice Lipová, Sokolovská;  cyklotrasa Český Těšín - Archeopark Chotěbuz; 

adventure minigolf (sportovní areál na ul. Frýdecké); workout hřiště (sportovní areál na ul. 

Frýdecké); tenisová nafukovací hala (areál u ZŠ na ul. Slovenské); modernizace letního 

koupaliště (např.: rekonstrukce volejbalového hřiště v areálu);  rekonstrukce plaveckého 

bazénu při ZŠ Pod Zvonek Český Těšín; výstavba víceúčelového venkovního hřiště v areálu 

TJ Slovan Horní Žukov. Záměrem Moravskoslezského kraje je dokončení výstavby tělocvičny 

při Gymnáziu na ulici Frýdecké v Českém Těšíně. Tento dokument neobsahuje odkazy na 

přeshraniční spolupráci.   

STRATEGIE ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2020 

(aktualizace 2012) 

V tomto dokumentu byl vytyčen strategický cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby  

a infrastruktura pro život, práci a návštěvu. Nachází se zde ustanovení, že „Moravskoslezský 

kraj a jeho metropole Ostrava chtějí být kulturním, společenským a sportovním centrem, které 

nabídne akce na špičkové evropské úrovni se širokým spektrem možností pro aktivní trávení 

volného času obyvatel a návštěvníků kraje”. Tento cíl má být rozvíjen mj. prostřednictvím 

realizace specifického cíle 4.2. „Posílit kulturu aktivního trávení volného času obyvatel a 

prevence kriminality mládeže prostřednictvím systémového rozvoje vzdělávacích, kulturních a 

sportovních aktivit na rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni”. Z 12 klíčových projektů 

realizujících tento cíl se žádný z nich netýká Českého Těšína. V dokumentu se rovněž 

nacházejí ustanovení týkající se podpory široce chápané přeshraniční spolupráce (včetně 

oblasti kultury a sportu). Ve strategickém cíli 2.2.5. Globální cíl 5 - Efektivní správa věcí 

veřejných nalezneme mj. specifický cíl 5.2 Posílit přeshraniční a zahraniční spolupráci kraje a 

spolupráci se sousedními regiony ČR. V odůvodnění tohoto specifického cíle nalezneme 

ustanovení, z něhož přímo vyplývá, že přeshraniční spolupráce v různých oblastech – včetně 

v oblasti kultury a sportu – je žádoucí, a dokonce nezbytná. Moravskoslezský kraj by měl využít 

dostupné programy za účelem posílení své role v koordinaci této spolupráce a realizovaných 

přeshraničních iniciativ, a tato spolupráce by měla mít svůj koncepční rámec (Strategická 

poloha Moravskoslezského kraje v sousedství partnerských regionů v Polsku a na Slovensku 

otevírá kraji široké možnosti spolupráce v nejrůznějších oblastech. Pro realizaci a financování 

některých rozvojových aktivit je tato spolupráce přímo nezbytná. Kraj by měl pro posílení své 

úlohy při koordinaci této spolupráce využít dostupné programy a iniciativy). 

 
KONCEPCE PODPORY KULTURY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014-
2020 
 
Mezi kulturními institucemi majícími vliv na kulturní a společenský život regionu byly uvedeny 

mj. instituce působící v Českém Těšíně: divadlo a Muzeum Těšínska. Vize týkající se kultury 

odkazuje na potřebu oslovení celé společnosti a všech věkových kategorií v celém 

Moravskoslezském kraji, jak rovněž na tvoření kulturních hodnot pro region. V dokumentu byly 

specifikovány mj. specifické cíle: podpora kulturních aktivit a amatérských uměleckých aktivit, 

zajištění efektivnější péče o lidovou kulturu v regionu, zajištění efektivnějšího a účinnějšího 
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způsobu informování o kulturních aktivitách, zajištění poskytování kulturních služeb 

realizovaných na vysoké úrovni. V dokumentu chybí odkazy na přeshraniční spolupráci. 

2.1.13 Tematická oblast:  

spolupráce v kulturně-sociálním rozsahu  

(včetně sportovního), město Cieszyn a Český Těšín 

 

Program pro kultury Cieszyna a Českého Těšína je prvním společným strategickým 

dokumentem obou měst, který syntetickým a dlouhodobým způsobem určuje směry 

společných kulturních aktivit a doporučené k realizaci projekty v oblasti kultury. Program vznikl 

za účelem uspořádání mnoha společných aktivit, jaké jsou realizovány nejen samosprávními 

územními celky, jejich podřízenými organizačními složkami a organizačními složkami s nimi 

spojenými, avšak také mj. nevládními organizacemi a komerčními subjekty. Dosud podobný 

dokument nebyl zpracován v oblasti jiných sociálních aktivit, které mohou mít přeshraniční 

povahu, týkajících se např. sportu.  

PROGRAM PRO KULTURU CIESZYNA A ČESKÉHO TĚŠÍNA  

V Programu pro kulturu Cieszyna a Českého Těšína byla navržena společná vize a mise 

rozvoje oblasti kultury v obou městech.   

Vize: Kultura inspirující a obohacující každodenní život obyvatel Cieszyna a Českého Těšína 

a posilující mezigenerační vazby a dobré sousedské vztahy mezi obyvateli těchto měst, 

rozvíjející přeshraniční spolupráci v obou městech, a také přitahující turisty, a to díky vyvážené 

a atraktivní nabídce.   

Mise: Polské a české kulturní instituce a subjekty rozvíjejí přeshraniční spolupráci, inspirují 

místní společnosti k podílení se na tvoření kultury, a také společně zpřístupňují obyvatelům 

Cieszyna a Českého Těšína a také turistům různorodou a hodnotnou kulturní nabídku určenou 

pro odběratele v každém věku, kulturu moderní a současně odkazující na tradice Těšínského 

Slezska, doplněnou o všestranné kulturní vzdělávání.   

Prioritami rozvoje kulturní přeshraniční spolupráce v obou městech jsou:   

 přeshraniční spolupráce institucí a jiných kulturních subjektů; 

 ochrana kulturního a historického dědictví obou měst; 

 kulturní vzdělávání obyvatel obou měst, a především dětí a mládeže;   

 rozvoj přeshraniční kulturní nabídky a zlepšení její dostupnosti pro různé skupiny 

odběratelů;   

 tvoření přeshraničních značkových produktů v oblasti kultury; 

2.1.14 Tematická oblast:  

společný marketing, město Cieszyn.    

 

Soudržnost vizuálního informačního systému ve městě je tématem zapadajícím do nejméně 

několika tematických oblastí, mj. do cestovního ruchu, územního plánování a spolupráce 

samosprávy s různými skupinami zainteresovaných osob a subjektů, které by rovněž mě ly 

respektovat pokyny týkající se propagačních aktivit ve prospěch města a budování jeho image. 

Ve strategických dokumentech je toto téma popsáno obecně, chybí odkaz na nutnost rozšíření 

soudržného přeshraničního image měst Cieszyn a Český Těšín, a také na jiné aspekty 

spolupráce obou měst v oblasti marketingu.     
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STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA CIESZYN NA LÉTA 2010-2020 

V rámci prioritního směru „Cestovní ruch” byl ve Strategii specifikován strategický cíl IV. 

„Vytvoření atraktivního turistického střediska nadregionálního významu“ a specifikovány byly 

hlavní aktivity týkající se mj. oblasti grafické vizualizace města, včetně:  

 zavedení čitelného vizuálního informačního systému (vytvoření integrovaného 

vizuálního informačního systému ve městě: směrové značky, informační tabule, 

značení míst zajímavých pro turisty, apod., sjednocení grafické podoby, spojení 

s jinými prvky turistických informací);   

 vypracování Strategie propagace města Cieszyn a realizace programu pro propagaci 

značkových turistických produktů Cieszyna; 

 vypracování a zavedení postupů pro použití propagačních nástrojů pro organizační 

složky podléhající místní samosprávě a jiné instituce využívající organizační a finanční 

pomoc města;  

 zavedení postupů umožňujících efektivní a organizovanou realizaci propagačních 

aktivit na území města  (Integrovaný systém propagace města). 

 

STRATEGIE ROZVOJE OKRESU CIESZYN 2017-2025 

V dokumentu chybí přímé odkazy na grafickou vizualizaci Cieszyna. V rámci strategické 

domény „Cestovní ruch, propagace, sport a nevládní organizace“ byly vytyčeny strategické 

cíle, které je možné spojit s tématem grafické vizualizace společné pro Cieszyn a Český Těšín. 

Jsou jimi:  Strategický cíl 2. Využití propagace jako významného nástroje stimulujícího rozvoj 

cestovního ruchu; Operační cíl 2.1. Vytvoření integrovaného image regionu opírajícího se o 

spojení hlavních atrakcí regionu – budování značky Těšínské Slezsko. 

STRATEGIE ROZVOJE SLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ ŚLĄSKIE 2020+  

V dokumentu nenalezneme bezprostřední informace týkající se společné grafické vizualizace 

rozdělených měst. Takové aktivity jsou však žádoucí a mohou počítat s podporou na 

vojvodské úrovni. Ve Strategii byly určeny strategické a operační cíle nepřímo týkající se 

společné grafické vizualizace a budování společné značky obou měst: strategický cíl: Slezské 

vojvodství jako otevřený region, který je významným partnerem pro rozvoj Evropy; operační 

cíl: D.2. Atraktivní image slezského vojvodství. 

 

2.1.15 Tematická oblast: společný marketing,  

město Český Těšín   

 

V obou výše popsaných strategických dokumentech se nachází výrazný odkaz na potřebu 

zintenzivnění spolupráce mezi Cieszynem a Českým Těšínem, v rámci ESÚS EUWT TRITIA 

a širší polsko-česko-slovenské spolupráce. Tyto aktivity by měly přispět k eliminaci rozdílů a 

předsudků, a současně k prohloubení přeshraniční spolupráce. Jedním ze směrů 

přeshraničních aktivit by měla být společná propagace. 
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN 2017-2021 

Ve Strategii rozvoje města Český Těšín na léta 2017-2021 se nenacházejí bezprostřední 

ustanovení týkající se společných aktivit v rozsahu marketingu Cieszyna a Českého Těšína. 

Informace obsažené mj. ve SWOT analýze sugerují, že vhodné by bylo prodiskutovat nápad 

společného loga pro obě města. Jako šance pro rozvoj Českého Těšína byla uvedena 

přeshraniční poloha města (poloha města na hranici dvou států). Proto je nutno tuto otázku 

ještě více zvýraznit v informační a propagační politice zároveň Českého Těšína, jak i 

Cieszyna. V rozvinutí vize pro Český Těšín čteme „Ambicí města je stále více stírat hranici 

mezi Českým Těšínem a Cieszynem a výrazně a aktivně spolupracovat s městem Cieszyn …” 

což znamená, že přeshraniční spolupráce je doporučeným směrem aktivit. 

STRATEGIE ROZVOJE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2009-2020 

(aktualizace 2012) 

Dokument neobsahuje bezprostřední odkaz na grafickou vizualizaci Českého Těšína, avšak 

nepřímo se poukazuje na to, že spolupráce s Cieszynem v této oblasti je žádoucí. Svědčit o 

tom mohou následující ustanovení: „Řadu témat, kterými se kraj zabývá, může efektivně řešit 

se svými sousedy, regiony v Polsku, na Slovensku a také v České republice. K tomu bude 

využita moderní forma meziregionální spolupráce - Evropské uskupení územní spolupráce 

TRITIA. Zároveň je nezbytné systematicky pracovat na zlepšování image kraje a zvyšování 

pocitu sounáležitosti jeho obyvatel se svým regionem. Tento globální strategický cíl je dále 

rozpracován do následujících specifických strategických cílů (SSC): SSC 5.4 Zlepšit image 

kraje navenek i dovnitř”. 

2.1.16 Shrnutí 

 

V této části dokumentu byla provedena analýza celkem cca 20 polských a českých 

strategických dokumentů. Část z nich je místního charakteru (např. Strategie Rozvoje Města 

Cieszyn na léta 2010-2020; Strategický Plán Rozvoje Města Český Těšín 2017-2021),  

a jiné – nadmístního charakteru (např.  Strategie Rozvoje Slezského Vojvodství ŚLĄSKIE 

2020+;  Strategie Rozvoje Moravskoslezského Kraje na léta 2009-2020), a některé také 

tematické povahy (např. Studie Podmínek a Směrů Územního Plánování Města Cieszyn; 

Koncepce Rozvoje Sportu v Českém Těšíně 2018-2022). Pouze dva analyzované dokumenty 

mají přeshraniční povahu (Program pro Kulturu Cieszyna a Českého Těšína; Budoucí územní 

spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko – studie). Nutno podotknout, že část 

z analyzovaných dokumentů již brzy nebude aktuální. U naprosté většiny dokumentů nebyl 

nalezen jednoznačný odkaz na budoucí cíle přeshraniční spolupráce obou měst a aktivity, 

které by ji umožnily rozvinout. Zahájení prací souvisejících s jejich aktualizací by mělo být 

příležitostí pro zohlednění v těchto dokumentech rovněž cílů a úkolů vyplývajících z této 

strategie. Bude to správný okamžik pro to, aby do strategických dokumentů obou měst byly 

zavedeny směry aktivit a projekty vyplývající z tohoto dokumentu. Současně je důležité, aby 

při vypracovávání dokumentů vyšší úrovně (např. strategie rozvoje vojvodství) byl 

zdůrazňován význam přeshraniční spolupráce pro rozvoj Cieszyna a Českého Těšína a role 

Euroregionu Těšínské Slezsko jako lídra těchto aktivit v měřítku příhraničního regionu.  
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2.2. Analýza tematických oblastí spolupráce Cieszyna  

          a Českého Těšína a jejich regionálních partnerů  

          v rámci přeshraničních projektů   

 

Níže jsou uvedeny nejdůležitější informace charakterizující přeshraniční projekty za účasti 

Cieszyna a Českého Těšína a jejich regionálních partnerů a jiných subjektů z obou částí 

Euroregionu Těšínské Slezsko. Analýza dosavadních tematických oblastí přeshraniční 

spolupráce a partnerů zapojených do přeshraničních projektů pomáhá určit perspektivy další 

integrace Cieszyna a Českého Těšína a jiných místních.   

 

V období od roku 2004 do roku 2018 obě města a podléhající jim organizační složky a 

spolupracující s nimi organizace společně realizovaly 23 přeshraničních projektů, včetně:  

 v rozsahu cestovního ruchu - 15 projektů; 

 v rozsahu kultury a sportu - 15 projektů; 

 v rozsahu výměny informací - 16 projektů; 

 v rozsahu grafické vizualizace - 5 projektů; 

 v rozsahu infrastruktury - 8 projektů;  

 v rozsahu územního plánování - 3 projekty. 

 

Prezentovaná data poukazují na dominanci několika oblastí přeshraniční spolupráce:   

 výměna informací (jako nedílný prvek přeshraniční spolupráce);  

 kultura a sport; 

 cestovní ruch.  

 

Přeshraniční projekty s touto tématikou jsou nejčastěji realizovány místními samosprávami 

Cieszyna a Českého Těšína a podléhajícími jim organizačními složkami a institucemi, a také 

jinými partnery přeshraniční spolupráce, mj. nevládními organizacemi a vysokými školami. 

V těchto oblastech tak můžeme hovořit o dobře rozvinutých přeshraničních vztazích, čehož 

výsledky jsou viditelné mj. ve výstupech projektů představených níže.  

 
Tabulka 1. Vybrané přeshraniční projekty realizované městem Cieszyn a městem Český Těšín a 
podléhajícími jim organizačními složkami v letech 2004-2019 

 
P.č. Název projektu Rozsah  

1 Těš se Těšínem  – 

Zahrada dvou břehů 

/ Ciesz się 

Cieszynem - Ogród 

dwóch brzegów 

2006 - 2007 

Projekt předpokládal přípravu společné polsko-české koncepce využití prostoru 
podél řeky Olše na její obou stranách, zahrnující: strategii rozvoje oblasti a 
urbanistickou studii. Cílem projektu byla likvidace negativních důsledků 
rozdělení města v roce 1920, a to prostřednictvím vytvoření u břehů Olše 
v Cieszyně a Českém Těšíně nového centra obou měst. Výsledkem tohoto 
projektu byly další přeshraniční projekty obou města: Zahrada dvou břehů, 
Revitalpark, SportPark a SportMost.  

2 REVITALPARK 2010 

 

Revitalizace dvou parků, obnova kulturního dědictví, úprava nábřeží a 

modernizace Podzámčí, ul. Zámecké, Zámeckého vrchu (na polské straně), 

hraničního mostu Družba (spojující obě strany) a vytvoření repliky původní 

kavárny a multifunkční budovy Avion (na české straně).  Zatraktivnění zelených 

městských ploch a obou prostor hranice pro využití volného čas obyvatel i 

návštěvníků. Vytvoření podmínek pro sbližování a pochopení dvou národů. 
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3 SportPark - 

Sportovní sady / 

SportPark - Park 

Sportowy 2009-2012 

 

Součást většího projektu Zahrada obou břehů, který spočívá ve vybudování 

přeshraničního turisticko-rekreačního centra pro obě města na nábřežích Olše 

v Cieszyně a v Českém Těšíně. Revitalizace a rozšíření parků: parku Pod 

Wałką v Cieszyně a parku Adama Sikory v Českém Těšíně, které se nacházejí 

u hraniční řeky Olše. Výstavba stezek pro pěší a cyklisty, přizpůsobení parků 

rekreačním účelům, modernizace kempu, modernizace kajakářské zátoky, 

výstavba hřišť, výstavba parkoviště. 

4 SPORTMOST - 

Sportovní lávka / 

SPORT MOST - 

MOST SPORTOWY 

2010-2012 

Součást pilotního projektu Těš se Těšínem - Zahrada dvou břehů. Tato lávka 

se stala komunikačním uzlem v rekreačně-sportovních oblastech měst 

Českého Těšína a Cieszyna, které byly v minulosti málo využívány. Lávka se 

smíšeným provozem pro pěší a cyklisty propojila stávající nábřeží, parky, aleje, 

sportoviště a kemping Olza. Projekt demonstruje možnosti, které vznikly díky 

vytvoření Schengenského prostoru. 

5 Zahrada dvou břehů 

2013-2015 / Ogród 

Dwóch Brzegów 

2013-2015 

 

Další etapa realizace pilotního projektu Zahrada dvou břehů v Cieszyně a 

Českém Těšíně (r. 2007).  Propojení těchto revitalizovaných oblastí pěšími a 

cyklistickými trasami podél řeky Olše v Al. Jana Łyska, na Nábřeží Míru a v ul. 

Příkopa, které budou prodloužením cyklistických stezek vycházejících z 

rekreačně-sportovního areálu - vznik velkého pěšího a cyklistického okruhu 

vedoucího oběma městy. 

Výsledky na polské straně: modernizované veřejné prostranství Těšínských 

Benátek a Aleje Jana Łyska v Cieszyně a Nábřeží Míru v Českém těšíně; 

rekreační prostory u řeky Olše; systém informačních tabulí. 

 

6 Strefa Działań 

Wspólnych / Zóna 

společných aktivit 

2016-2017 

Vytvoření trvalé přeshraniční spolupráce zahrnující městské odbory Českého 

Těšína a Cieszyna. Jde především o spolupráci odborů a oddělení z oblasti 

kultury, sportu a propagace a také městských kulturních institucí a dalších 

organizací, které jsou aktivní na území obou měst. 

7 Program pro kulturu 

Cieszyna a Českého 

Těšína / Program 

dla kultury Cieszyna 

i Czeskiego 

Cieszyna 2017-2018 

 

Posílení přeshraniční spolupráce mezi různými subjekty působícími v oblasti 

kultury a služeb v obou městech, rozvoj spolupráce mezi městem Cieszyn a 

sdružením EdicationTalenCulture, z.s. z Českého Těšína. Vytvoření česko -

polského dokumentu, který upřesní směry rozvoje kultury a systematizuje 

zdroje a potenciály obou partnerských měst a různých skupin na trhu kulturních 

statků a služeb s cílem vycházet vstříc kulturním potřebám obyvatel i 

návštěvníkům obou měst na hranici. 

 

8 Analýza možnosti 

obnovení tramvaje 

jako turistické 

atrakce Cieszyna a 

Českého Těšína 

Analiza możliwości 

przywrócenia 

tramwaju jako 

atrakcji turystycznej 

Cieszyna i 

Czeskiego Cieszyna 

2017-2018 

 

Příprava mnohostranné společensko-ekonomicko-technické analýzy variant 

modelů obnovení tramvajového spojení na území příhraničních partnerských 

měst Cieszyna a Českého Těšína. Společná propagační kampaň a společné 

propagační materiály. 

 

9 Kaj indži inači - u 

nas po naszymu. 

Lidová kultura 

Těšínského Slezska 

Kaj indzi inakszy - u 

nas po naszymu. 

Kultura ludowa 

Vytvoření nového turistického produktu, který bude trvalý, komplexní a 

komplementární a bude fungovat v prostoru obou měst. Turistický produkt má 

přeshraniční charakter a je zaměřen na zachování a zpřístupnění tradic a 

lidové kultury Těšínského Slezska. Vznik společného Centra Folklóru 

Těšínského Slezska se 2 pobočkami. 
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Śląska 

Cieszyńskiego 

2017-2019 

 

 

10 Open Air Museum. 

Cieszyn. Český 

Těšín 2017-2019 

 

 

Projekt rozšiřuje fyzické i společenské propojení dvou měst Českého Těšína a 

Cieszyna ležících bezprostředně na česko-polské hranici prostřednictvím 

vytvoření nového produktu cestovního ruchu - open air muzea založeného na 

společné historii dříve jednotného města a jeho jedinečném kulturním a 

historickém potenciálu. Realizací projektu dojde k revitalizaci poslední 

nevyužité části nábřeží hraniční řeky Olše od mostu Družby po železniční lávku 

po obou stranách hranice. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě materiálů dostupných na webových stránkách měst Cieszyn a Český Těšín a 
sdružení OLZA a RSTS, datum přístupu: 10.07.2019.    

 

A současně, v unijní perspektivě 2014-2020, bylo k financování vybráno celkem 36 

mikroprojektů realizovaných různými subjekty na území Euroregionu Těšínské Slezsko, w 

včetně na území Cieszyna a Českého Těšína. Tyto projekty se týkaly následujících oblastí 

spolupráce:   

 cestovní ruch - 11 projektů;  

 kultura a sport - 32 projekty; 

 výměna informací - 9 projektů; 

 grafická vizualizace - 8 projektů; 

 infrastruktura - 4 projekty;  

 územní plánování - 4 projekty. 

 

Nutno podotknout, že v této části dokumentu byly analyzovány výhradně přeshraniční projekty, 

které získaly finanční podporu z Programu INTERREG (mikroprojekty  

a samostatné projekty, které byly realizovány v tematických oblastech kvalifikujících pro 

přiznání finanční podpory). Současně tak, vzhledem k absenci přístupu k údajům, nebyly 

hodnoceny jiné přeshraničí iniciativy a projekty, které byly realizovány mimo Program 

INTERREG, a mohly se týkat rovněž jiných tematických oblastí. 

 

Mimo města: Cieszyn a Český Těšín největší aktivitu při realizaci projektů v letech 2014-2018 

projevovaly subjekty uvedené v tabulce 2. a tabulce 3. Na polské i české straně dominují 

partneři Euroregionu Těšínské Slezsko tj. sdružení: OLZA a RSTS, která jsou rovněž 

přirozenými partnery Cieszyna a České Těšína v procesu další integrace obou měst. Ostatní 

subjekty (kromě: Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“) vykazují mnohem menší počet 

uskutečněných projektů, avšak jsou přirozenými zainteresovanými osobami v rozsahu 

přeshraniční spolupráce Cieszyna a Českého Těšína.  
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Tabulka 2. Subjekty se sídlem v Cieszyně zapojené do realizace přeshraničních projektů v 
letech 2004-2018 

 

P.č. Náezv subjektu 
Počet projektů, kterých 

se subjekt účastnil  

1 Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" 7 

2 Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy“ 5 

3 Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej 3 

4 Powiat Cieszyński 2 

5 Stowarzyszenie Zdrowie Bez Granic 2 

6 Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" 2 

7 Towarzystwo Ewangelickie im. Ks. Franciszka Michejdy 2 

8 Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie 2 

9 Fundacja Volens  1 

10 Stowarzyszenie Szkoła Nowej Ewangelizacji Zacheusz 1 

11 Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ" 1 

12 Fundacja Laja 1 

13 Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej 1 

14 Cieszyński Klub Motorowy 1 

15 Fundacja Lokalsi 1 

16 Zamek Cieszyn 1 

17 Stowarzyszenie Kultura na Granicy 1 

18 Biblioteka Miejska w Cieszynie 1 

19 Fundacja ARS LONGA 1 

20 Straż Miejska w Cieszynie 1 

Zdroj: vlastní zpracování na základě materiálů dostupných na webových stránkách měst Cieszyn a Český Těšín 
a sdružení OLZA a RSTS, datum přístupu: 10.07.2019.    
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Tabulka 3. Subjekty se sídlem v Českém Těšíně zapojené do realizace přeshraničních projektů v 
letech 2004-2018  

 

P.č. Název subjektu 

Počet projektů, 

kterých se subjekt 

účastnil 

1 Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska 6 

2 Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci 3 

3 Kulturní a společenské středisko "Střelnice" 3 

4  Člověk na hranici, z.s. 3 

5 Zdraví bez hranic, o.s. 2 

6 Polske gymnazium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego 2 

7 Sdružení polské mládeže v České republice 2 

8 Muzeum Těšínska, p.o. 2 

9 Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace 2 

10 EducationTalentCulture, z.s. 2 

11 Institut EuroSchola, z.ú. 1 

12 Římskokatolická farnost Český Těšín 1 

13 Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s. 1 

14 Správa účelových zařízení, příspěvková organizace 1 

15 Kulturní a společenské středisko Střelnice 1 

16 Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín 1 

17 
Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským 

jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná 

1 

18 Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace 1 

19 Celé Česko čte dětem o.p.s. 1 

20 Dom dětí a mládeže, p.o. Český Těšín 1 

21 Městská policie v Českém Těšíně 1 

Zdroj: vlastní zpracování na základě materiálů dostupných na webových stránkách měst Cieszyn a Český Těšín a 

sdružení OLZA a RSTS, datum přístupu: 10.07.2019 
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Podrobný výčet analyzovaných přeshraničních projektů je uveden v Dodatku č. 1.   

 

V rámci shrnutí lze konstatovat, že Cieszyn a Český Těšín v letech 2004-2018 značně rozšířily 

přeshraniční spolupráci v rozsahu výměny informací, a také v rozsahu kultury, sportu a 

cestovního ruchu. Převážně se však jednalo o aktivity realizované jako výsledek identifikace 

konkrétních potřeb a společných cílů partnerů, aniž by byly vztahovány ke komplexnímu a 

promyšlenému plánu společných aktivit připravenému na delší období.  Většina společně 

uskutečněných projektů se rovněž pokrývá s tematickými oblastmi podpory v rámci programu 

INTERREG, z něhož byly na tento účel získány prostředky. Další rozšíření spolupráce, 

založené na modelu navrženém v tomto dokumentu, umožní vyvážit partnerství obou měst 

v šesti klíčových tematických oblastech, čímž obdrží komplexní rozměr. Významnými 

zainteresovanými subjekty pro budoucí spolupráci by měly být rovněž subjekty uvedené 

v tabulkách č. 2 a 3 jako ty, které již mají zkušenosti spojené s přeshraniční spoluprací.   

 

2.3. Problémy a výzvy týkající se budoucí přeshraniční 

          spolupráce Cieszyna a Českého Těšína a jejich  

          regionálních partnerů  

 

Níže byly definovány klíčové problémy a výzvy důležité pro Cieszyn a Český Těšín v procesu 

další integrace obou měst. Ty byly vypracovány na základě závěrů ze setkání pracovních 

skupin během tematických workshopů konajících se v rámci přeshraniční platformy pro 

institucionální spolupráci, jak rovněž na základě tematických listů vyhotovených polskými a 

českými odborníky, a na základě závěrů formulovaných polsko-českým týmem zodpovědným 

za vypracování strategie. Problémy a výzvy v tabulkách vztahujících se na jednotlivé tematické 

oblasti spolupráce byly označeny symboly v podobě písmen. Tyto symboly byly použity rovněž 

v postulativní části strategie tak, aby bylo možné čitelným způsobem spojit navrhované směry 

aktivit a projekty s identifikovanými problémy a výzvami týkajícími se přeshraniční spolupráce 

Cieszyna a Českého Těšína.   

 

Tabulka 4. Tematická oblast: územní plánování   

Symbol Územní plánování - problémy a výzvy   

PP1 Periferní charakter oblasti jako omezení v posilování územní soudržnosti obou 

měst a rozvíjení vnitrostátních vztahů na obou stranách hranice.   

PP2 Olše jako hraniční řeka dělící obě města, a současně komplikovaná 

administrativní, funkční a územní bariéra komplikující integrované plánování, a 

současně tvořící unikátní a jedinečnou hodnotu obou měst.   

PP3 Silně zakořeněný v povědomí společnosti obraz hranice jako symbolu rozdělení, 

který nepřispívá k prolínání sociálně-hospodářských funkcí a společnému využití 

pobřežního prostoru kolem Olše.   
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PP4 Lišící se systémy územního plánování v obou městech vyplývající z národních 

legislativ.  

PP5 Absence formálních a pravomocných ujednání týkajících se funkcí, forem a 

pravidel komplexního využití území na obou stranách hranice.  

PP6 Neuspořádaná územní a vlastnická struktura příhraničního území v obou 

městech.  

PP7 Absence kompletních geodetických podkladů pro vyhotovení projektové 

dokumentace.  

PP8 Částečně rozporné zájmy obou měst v rozsahu využití území k veřejným a 

komerčním účelům.  

PP9 Nedostatečná četnost kontaktů mezi oběma městy v rozsahu společného 

dohodnutí podmínek pro územní plánování, především v případě projektů, které 

mohou mít přeshraniční dopad.   

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   

 

Tabulka 5. Tematická oblast: institucionální spolupráce a veřejné služby 

Symbol institucionální spolupráce a veřejné služby - problémy a výzvy  

UP1 Nejasný stav týkající se vlastnictví, správy a údržby příhraničních objektů, např. 

mosty, lávky apod., nebo malý vliv měst na správu těchto objektů.  

UP2 Legislativní rozdíly v předpisech týkajících se krizového řízení, veřejného 

bezpečí, ochrany životního prostředí apod., komplikující součinnost obou měst.    

UP3 Absence přeshraničního systému spolupráce v rozsahu řízení přeshraničních 

nebezpečí (např. povodně, znečištění životního prostředí, nehody apod.).  

UP4 Velká omezení v přístupu zdravotně postižených osob k veřejné infrastruktuře.   

UP5 Nedostačující rozsah dopravního spojení mezi městy, mj. pokud se jedná o 

veřejnou dopravu a pěší a cyklistické trasy.   

UP6 Absence společného ústavu pro předškolní výchovu vzdělávající děti v polském 

a českém jazyce a ve dvou kulturách.   

UP7 Absence plánu pro společné využití veřejno – komunální infrastruktury v obou 

městech pro společné potřeby (týká se např. sportovních a rekreačních objektů, 

tepláren a čističek odpadních vod, veřejné hromadné dopravy apod.).  

UP8 Absence finančních prostředků na rozvoj veřejné infrastruktury např. parkovací 

a silniční. 

UP9 Omezení týkající se využití území u řeky Olše pro potřeby rozvoje infrastruktury 

(záplavové území).   
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UP10 Absence dvojjazyčných informací po obyvatele v rozsahu: přeshraničního využití 

infrastruktury v obou městech (např. jízdní řády veřejné hromadné dopravy, 

dostupnost sportovních a rekreačních objektů, dostupnost zdravotní péče, 

kulturní nabídka apod.) a informací pro spotřebitele (mj. pro potřeby rozvoje 

nákupní turistiky a zdravotnické turistiky).  

UP11 Absence společné investiční nabídky obou měst adresované vnějšímu 

investorovi, korelované s plány rozvoje veřejné infrastruktury v Cieszyně a 

Českém Těšíně. 

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   

 

Tabulka 6. Tematická oblast: výměna informací 

Symbol výměna informací - problémy a výzvy  

WI1 Slabě rozvinuté struktury přeshraniční spolupráce mezi oběma městy mj. 

v rozsahu výměny informací, společného tvoření informací a jejich šíření (např. 

kulturní nabídka, přístup k veřejným službám apod.).  

WI2 Absence stálého systému pro výměnu informací mj. v rozsahu krizového řízení 

či územního plánování.  

WI3 Absence společného informačního profilu obou měst adresovaného obyvatelům 

a návštěvníkům.   

WI4 Jazyková bariéra ve formální komunikaci.  

WI5 Absence zjištění potřeb a preferencí obyvatel Cieszyna / Českého Těšína 

v rozsahu společného využívání různého typu veřejných / komerčních služeb / 

dopravy a ostatní infrastruktury.   

WI6 Soustředění místních mediálních informací pouze na události na polské nebo 

české straně hranice, bez přeshraničního kontextu.   

WI7 Absence společného plánování rozvoje obou měst na úrovni spolupráce 

místních samospráv.  

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   

 

Tabulka 7. Tematická oblast: společná nabídka a turistické produkty 

Symbol společná nabídka a turistické produkty - problémy a výzvy  

PT1 Ne plně integrovaný systém přeshraniční turistické informace.   

PT2 Nedostatek přeshraničních vlajkových turistických produktů, takových jako např. 

„Kino na hranici” či „Svátek tří bratří” či jiných. 
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PT3 Nedostačující rozsah multimediálních moderních forem turistických zpráv, které 

se dostanou k mladým adresátům.  

PT4 Krátká turistická sezóna a krátké turistické pobyty (obvykle jednodenní).   

PT5 Absence výrazně definovaného adresáta turistického produktu (balíčky). 

PT6 Tranzitní charakter turistiky. 

PT7 Turistická základna obou měst, která není plně přizpůsobena očekáváním a 

potřebám turistů.   

PT8 Nedostačující využití hranice na Olši jako unikátní turistické hodnoty obou měst.  

PT9 Malá dopravní dostupnost Cieszyna, malý počet přeshraničních spojů s Českým 

Těšínem a malý přístup k parkovištím.    

PT10 Nedostačující vybavení výsledků vlajkových projektů mj. Zahrada dvou břehů, 

Těš se Těšínem, Revitapark apod. – komerční turistickou nabídkou. 

PT11 Nedostačující kvalita a sortiment nabízených turistických služeb, která má za 

následek relativně nízkou poptávku po turistických službách v obou městech a 

relativně nízkou zaměstnanost v cestovním ruchu.  

PT12 Absence impulzu pro rozvoj cestovního ruchu mimo postupně realizované 

přeshraniční projekty.  

PT13 Nedostačující využití symbolů společného kulturního dědictví k vytvoření 

soudržného přeshraničního turistického produktu (např. historická stezka 

těšínské tramvaje spojující dva břehy Olše na začátku XX. století, která je 

současně symbolem technického pokroku a jednoty).   

 

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   

 

Tabulka 8. Tematická oblast: spolupráce v kulturně-sociálním rozsahu (včetně sportovního) 

Symbol Spolupráce v kulturně-sociálním rozsahu - problémy a výzvy  

KS1 Absence společné identity Cieszyna a Českého Těšína. 

KS2 Rozdílné vnímání některých historických skutečností budící stereotypy  

a předsudky, deficit vzájemné důvěry, rozdílné chápání společenství a kultury ze 

strany Poláků a Čechů.   

KS3 Absence přeshraničního kulturního vzdělávání.  

KS4 Absence povědomí o subjektech tvořících kulturní a sportovní nabídku v obou 

městech, u obyvatel je pocit příslušnosti zúžen pouze na část města, ve které 

bydlí.   
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KS5 Nedostatek přeshraničních klíčových kulturních a sportovních produktů.   

KS6 Nízké postavení kultury v hierarchii potřeb obyvatel Cieszyna a Českého Těšína.   

KS7 Absence společné přeshraniční marketingové komunikace (týkající se nabídky 

v oblasti kultury a sportu) mezi oběma městy. 

KS8 Nedostačující rozsah multimediálních moderních forem propagace kulturních a 

sportovních subjektů, který se dostává k mladým osobám.   

KS9 Absence odpovídající koordinace aktivit realizovaných v obou městech odbory 

kultury a sportu nacházejícími se na obou stranách hranice.   

KS10 Odlišné podmínky finanční podpory pro kulturní a sportovní projekty pro subjekty 

v Cieszyně a Českém Těšíně.   

KS11 Komplikace právní povahy ve společném využívání kultury (např. absence 

možnosti svobodného přemisťování se organizovaných skupin žáků z polské 

strany na události pořádané na české straně).   

KS12 Odlišný pohled značné části obyvatel a úředníků na kulturní a sportovní činnost 

(především z hlediska generovaných nákladů, a nikoliv kapitálu tvořícího 

poháněcí sílu pro další rozvoj obou měst).   

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   

 

Tabulka 9. Tematická oblast: společný marketing  

Symbol společný marketing - problémy a výzvy  

WM1 Absence přeshraniční politiky týkající se grafické vizualizace pro Cieszyn a 

Český Těšín. 

WM2 Absence přeshraniční strategie týkající se budování image obou měst jako celku 

(budování společné značky měst Cieszyn a Český Těšín). 

WM3 Absence integrovaného vizuálního informačního systému v Cieszyně a Českém 

Těšíně, sestávajícího ze směrových značek, informačních tabulí, označení 

turisticky zajímavých míst apod.   

WM4 Fungování v městském prostoru Cieszyna a Českého Těšína mnoha log 

propagujících města, což zavádí chaos a nepřispívá procesu budování silné a 

rozeznatelné značky města. 

WM5 Absence povědomí ve společnosti v rozsahu výhod vyplývajících ze společného 

systému identifikace vizualizace (včetně společného loga).   

WM6 Absence společné identity města rozděleného hranicí.   

WM7 Existující stereotypy, různé vnímání historie, neustálý deficit vzájemné důvěry 

mezi obyvateli obou částí města (na příklad absence dohody, zda Cieszyn a 
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Český Těšín jsou jedním městem rozděleným hranicí, nebo dvou-městem, které 

hranice spojila). 

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   

 

Výše uvedené problémy a výzvy byly definovány v souvislosti s přeshraniční spoluprací 

Cieszyna a Českého Těšína rozvíjené místními samosprávami. Odpovědí jsou níže uvedené 

směry aktivit a přeshraniční projekty, za jejich realizaci jsou zodpovědná obě města. Zapojení 

do přeshraniční spolupráce jiných subjektů, např. nevládních organizací či podnikatelů, a také 

připojení se k již naplánovaným aktivitám, bude mít vliv na formu a rozsah této spolupráce a 

přispěje k dosažení dodatečných výsledků.  

3. Vize a mise týkající se přeshraniční spolupráce měst: Cieszyn 

a Český Těšín v kontextu rozvoje Euroregionu Těšínské 

Slezsko    
 

Při formulaci společné vize a mise přeshraniční spolupráce Cieszyna a Českého Těšína 

v kontextu rozvoje Euroregionu Těšínské Slezsko byly zohledněny následující předpoklady: 

 vize je syntetickým a symbolickým odkazem na zásadní výsledky strategie, která bude 

společně implementována Cieszynem a Českým Těšínem, a především organizačními 

složkami územní samosprávy a podléhajícími jim organizačními složkami a 

souvisejícími s nimi, a také partnery zastupujícími obě části Euroregionu Těšínské 

Slezsko tj.: sdružení OLZA a RSTS a jinými subjekty majícími zájem o zapojení se do 

přeshraniční spolupráce obou měst; 

 vize popisuje žádoucí a cílový stav, o jehož dosažení budou společně usilovat Cieszyn 

a Český Těšín a jiné zainteresované subjekty v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko, 

a kterého bude dosaženo díky rozvoji přeshraniční spolupráce, a především díky 

zapojení místních samospráv z obou měst, sdružení: OLZA a RSTS a jiných institucí, 

nevládních organizací, podnikatelů, médií, neformálních skupin obyvatel apod.;  

 mise v sobě zahrnuje krátký precizní manifest nejdůležitějších cílů strategie, 

předpoklady vypracování tohoto dokumentu a filozofii její implementace;  

 realizace vize je závislá na mnoha vnějších faktorech vyskytujících se na obou 

stranách hranice, vyplývajících z národních a regionálních politik obou zemí a jiných 

nezávislých podmínkách majících vliv na rozvoj Cieszyna i Českého Těšína a také na 

celý Euroregion Těšínské Slezsko, např. rozpočtová situace místních samospráv, 

dostupnost vnějších zdrojů financování, priority rozvoje obou měst z jejich národní 

perspektivy, zapojení jiných subjektů majících zájem o přeshraniční spolupráci, 

legislativní změny v Polsku a České republice apod.;   

 mise určuje směr pro společné aktivity a snahy, měla by motivovat k dalšímu rozvoji 

přeshraniční spolupráce a určovat reálné výhody pro místní společnosti, podnikatele, 

nevládní organizace a turisty navštěvující obě města, má vést k další integraci obou 

měst a jejich obyvatel chápané jako prohlubování přeshraniční spolupráce alespoň 

v tematických oblastech, na něž se tato strategie vztahuje, a také jako zavedení 
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systému společného řízení projektů a iniciativ realizovaných v obou městech, které 

mají přeshraniční dopad;   

 mise odkazuje na roli přeshraniční spolupráce v rozvoji obou měst, a především na její 

význam pro prohlubování integrace v mnoha rozměrech a na mnoha úrovních, a také 

odkazuje na posilování dobrých sousedských vztahů mezi místními společnostmi v 

Euroregionu Těšínské Slezsko. 

Na základě metodiky, podle níž byla strategie vypracována, představené na obr. 1, byly 

definovány klíčové prvky, které by měly být zohledněny ve společné vizi a misi budoucí 

přeshraniční spolupráce obou měst a strategické směry aktivit v tematických oblastech 

přeshraniční spolupráce. Na základě toho bylo vypracováno několik návrhů mise, vize a 

strategických cílů, které byly následně diskutovány za účasti partnerů projektů, což umožnilo 

finální definování jejich znění, které je uvedeno níže.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi Cieszynem a Českým Těšínem a jejich 

regionálními partnery bude probíhat na různých úrovních. Roli lídrů v tomto procesu přijmou 

organizační složky územní samosprávy z obou měst, podléhající jim organizační složky a 

organizační složky s nimi spojené, spolupracující sdružení: OLZA a RSTS. Prohlubující se 

integrace na úrovni místních samospráv bude stimulovat rovněž přeshraniční spolupráci mezi 

nevládními organizacemi a podnikateli z obou měst, a také jinými polskými a českými zájemci.   

Přeshraniční spolupráce Cieszyna a Českého Těšína se bude rozvíjet ve formálním i 

neformálním rozměru.    

Další prohlubování integrace mezi Cieszynem a Českým Těšínem bude založeno na třech 

klíčových přístupech:   

 lepší vzájemné porozumění partnerům prostřednictvím vytvoření v obou městech 

odpovídajících mechanismů pro spolupráci (mj. zmocněnci pro přeshraniční 

Vize 

Euroměsto Cieszyn – Český Těšín‘ 2025 + 

Mise 

Spolupráce Cieszyna a Českého Těšína založená na 

unikátních hodnotách jako hnací síla  

integrace místní společnosti,  

zlepšení kvality života obyvatel,  

rozvoje podnikání a cestovního ruchu,  

pečování o historické zdroje  

a ochrany životího prostředí  

v Euroregionu Těšínské Slezsko   
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spolupráci), a také kontinuální, nikoliv sporadické, komunikace mezi nimi a výuky 

sousedova jazyka;  

 realizace společné politiky prohlubující integraci obou měst prostřednictvím realizace 

přijaté strategie;  

 společné řízení projektů a iniciativ, které mají přeshraniční dopad.   

 

Na současné etapě integrace obou měst bylo do strategie zahrnuto šest klíčových tematických 

oblastí přeshraniční spolupráce. V budoucnosti tento rozsah může být rozšířen o další oblasti 

přeshraniční spolupráce jako např. ochrana životního prostředí, vzdělávání, podnikání, 

sociální politika.  

Podrobné předpoklady týkající se realizace mise a vize přeshraniční spolupráce Cieszyna a 

Českého Těšína jsou uvedeny na obr. 2.  

 

 

Obr. 2. Plán realizace mise a vize týkající se přeshraniční spolupráce Cieszyna a Českého Těšína    

 

  

Zdroj: vlastní zpracování  

4. Strategické cíle týkající se přeshraniční spolupráce měst: 

Cieszyn a Český Těšín v kontextu rozvoje Euroregionu 

Těšínské Slezsko, směry aktivit a společné projekty   
 

Na základě analýzy problémů a výzev, které byly uvedeny v diagnostické části strategie, a 

také v návaznosti na výše prezentovanou vizi a misi přeshraniční spolupráce Cieszyna a 

Českého Těšína v kontextu rozvoje Euroregionu Těšínské Slezsko – byly definovány 

Vedoucí role

• Lídři - místní samosprávy Cieszyna aČeského Těšína realizující společné projekty pomocí městských úřadů, 
podléhajících jim a spojených s nimi organizačních složek (např. komunální společnosti)

•Partnerské subjekty: Sdružení pro regionální rozvoj a spolupráci „Olza” v Cieszyně a Regionální sdružení územní 
spolupráce Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně

•Spolupracující subjekty: nevládní organizace, podniky, média.

Rozměr 
spolupráce

•formální:  pravidelná, oficiální a pracovní komunikace mezi zástupci partnerů projektu a jinými zájemci o 
přeshraniční spolupráci z Cieszyna a Českého Těšína

•neformální: sousedské, společenské, profesní kontakty apod. mezi společnostmi  obou měst

Přístup

•lepší vzájemné  porozumění a průběžná komunikace zástupců obou měst

•společná politika prohlubující integraci obou měst: realizace přijaté strategie

•společné řízení projektů a iniciativ, které mají přeshraniční dopad. 

Tematické 
oblasti

•územní plánování

• institucionální spolupráce a veřejné služby 

•výměna informací

•společná turistická nabídka a turistické produkty

•spolupráce v kulturně-sociálním rozsahu (včetně sportovního)

•psolečný marketing
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strategické cíle. Jedná se o přijaté záměry, které jsou cestou pro realizaci mise, ukazující čeho 

města chtějí v budoucnosti společně dosáhnout. Strategické cíle jsou uvedeny v Tabulce 10.  

Tabulka 10. Strategické cíle přeshraniční spolupráce Cieszyna a Českého Těšína, v kontextu 

rozvoje Euroregionu Těšínské Slezsko 

 

Č. Tematická oblast 

přeshraniční 

spolupráce 

Strategický cíl 

1  

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 

 

 

Zavedení systému integrovaného územního plánování 

v Cieszyně a Českém Těšíně, zohledňujícího rozdíly 

v právních systémech obou měst, avšak současně 

tvořícího podmínky pro optimální využití území ke 

společným potřebám.  

2  

 

INSTITUCIONÁLNÍ 

SPOLUPRÁCE A 

VEŘEJNÉ SLUŽBY 

 

Společné využití veřejné infrastruktury obou měst 

v možném rozsahu, rozvoj přeshraničních veřejných 

služeb a realizace soudržné investiční politiky 

v Cieszyně a Českém Těšíně, mj. v rozsahu rozvoje 

komunálních a komerčních investic, a také veřejno-

soukromých.   

3  

 

VÝMĚNA INFORMACÍ 

 

Společná informační politika založená na přeshraničním 

systému pro výměnu informací na různých úrovních, a 

také na jejím společném tvoření a šíření.   

4  

SPOLEČNÁ TURISTICKÁ 

NABÍDKA A TURISTICKÉ 

PRODUKTY 

 

Soudržná přeshraniční turistická nabídka Cieszyna  

a Českého Těšína přitahující do Těšínského Slezska 

návštěvníky z Polska, České republiky a jiných zemí.   

5  

SPOLUPRÁCE 

V KULTURNĚ-

SOCIÁLNÍM ROZSAHU  

(VČETNĚ 

SPORTOVNÍHO)  

 

Přeshraniční politika týkající se kultury a sportu, 

orientovaná na ochranu kulturních hodnot, rozvoj 

různorodé kulturní nabídky a propagaci zdravého 

životního stylu, integrující společnost Cieszyna a 

Českého Těšína.   

6  

SPOLEČNÝ  

MARKETING 

 

 

Přeshraniční politika týkající se budování soudržného 

image obou měst, propagující společnou značku 

Cieszyn – Český Těšín, zahrnující systém vizuální 

identifikace obou měst pro společné projekty.  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ve spojení s výše uvedenými strategickými cíli byly stanoveny následující směry aktivit, 

přeshraniční projekty a vyplývající z nich výsledky. Směry aktivit byly představeny ve spojení 

s problémy a výzvami – definovanými v diagnostické části strategie, týkajícími se přeshraniční 

spolupráce obou měst, označenými symboly v podobě písmen. Představení této korelace je 

zásadní pro vysvětlení vztahu mezi potřebami týkajícími se spolupráce obou měst a 

naplánovanými společnými projekty. Ve stanoveném horizontu realizace strategie, tj. do roku 

2025, bude všech cílů možné dosáhnout pod podmínkou, že Cieszyn a Český Těšín 

neprodleně podniknou kroky směřující k realizaci přijaté strategie, a to v souladu 

s předpoklady uvedenými na obr. 2.  

 

 

Tabulka 11. Směry aktivit a projekty týkající se přeshraniční spolupráce Cieszyna  

a Českého Těšína v tematické oblasti: územní plánování   

Č. Směry aktivit  - územní plánování Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3  
1 Integrovaný přeshraniční přístup k územnímu plánování Cieszyna a Českého Těšína 

založený na společně vypracovaných dokumentech, mj. mapě pro účely plánování, 

srovnávací analýze právních předpisů týkajících se podmínek pro územní plánování 

obou měst, krajinné studii, pokynech týkajících se soudržného tvoření veřejného 

prostoru obou měst, přeshraničním územním plánu Cieszyna a Českého Těšína, 

aktualizovaném výkazu přeshraničních projektů apod.  

PP4, PP5, 

PP6, PP7, 

PP8, PP9 

2 Zapojení různých skupin zájemců (mj. nevládních organizací, obyvatel, podnikatelů) 

do procesu přeshraničního územního plánování prostřednictvím:   

 přeshraničních veřejných konzultací v rozsahu veřejných investic důležitých pro 

obě města;    

 budování synergického efektu mezi veřejnými investicemi a komerčními 

investicemi s přeshraničním dopadem;   

 systematické, pravidelné informování místní společnosti Cieszyna  

a Českého Těšína o plánovaných změnách ve využití území obou měst, 

významných pro rozvoj přeshraniční spolupráce.    

 

PP1, PP2 

PP3,  

Č. Přeshraniční projekty  - územní plánování  Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 1 1.Inventarizace území a infrastruktury v pobřežním pásu Olše na obou stranách 

hranice a vypracování koncepce využití klíčového přeshraničního veřejného prostoru 

Cieszyna a Českého Těšína, se zohledněním mj.: 

 vysoce kvalitních komponent území, zdůrazňujících hodnoty tohoto území, 

přispívajících k rozvoji přeshraničních sociálně-hospodářských interakcí, např. 

pobřežní promenády na obou stranách Olše, přirozená pikniková místa a 

vyhlídkové body na Staré Město v Cieszyně, pěší a cyklistické trasy, multifunkční 

prostranství pro příležitostné akce (divadlo, letní kino, představení, apod.);   

 zlepšení dostupnosti oblasti s využitím přeshraniční infrastruktury, tj. veřejné 

hromadné dopravy a cyklisticko-pěších tahů.   

Za klíčový přeshraniční veřejný prostor se považuje území nacházející se u Olše, kde 

je nutno soustředit územní funkce a události významné pro místní společnosti obou 

měst se současným využitím hodnot řeky jako prvku krystalizujícího společenskou 

strukturu Cieszyna a Českého Těšína.   

PP5,  

PP6,  

PP7,  

PP8,  

PP9 

Č. Výsledky   
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1 Soudržná politika územního plánování měst Cieszyn a Český Těšín. 

2 Zlepšení dostupnosti informací o plánovaných investičních a neinvestičních projektech 

souvisejících se spoluprací obou měst.   

3 Větší zapojení místní společnosti Cieszyna a Českého Těšína do plánování  

a realizace projektů přeshraničního významu.  

4 Nárůst komplementárnosti veřejného prostoru na obou stranách hranice z hlediska sociálně-

hospodářských funkcí. 

5 Zlepšení estetiky veřejného prostranství. 

Č. Zodpovědní za realizaci směrů aktivit a projektů  

Město Cieszyn, Město Český Těšín, OLZA, RSTS  

Přeshraniční pracovní skupina pro územní plánování a infrastrukturu   

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   

 

Tabulka 12. Směry aktivit a projekty týkající se přeshraniční spolupráce Cieszyna a Českého 

Těšína v tematické oblasti: institucionální spolupráce a veřejné služby   

C. Směry aktivit  - institucionální spolupráce a veřejné služby   Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 1 Zintenzivnění spolupráce mezi zastupitelstvy měst – zavedení plánu pravidelných 

jednání zástupců obou rad a vytvoření přeshraniční komise skládající se ze zástupců 

zastupitelství měst Cieszyna a Českého Těšína, mj. pro potřeby účasti na Stálém týmu 

pro spolupráci Cieszyna a Českého Těšína. 
UP2 

2 Zlepšení míry koordinace přeshraniční spolupráce v rozsahu krizového řízení a 

zvětšení zapojení městských organizačních složek (městské policie) do této 

spolupráce.  

UP3 

3 Společné aktivity ve prospěch zlepšení dostupnosti veřejné infrastruktury pro místní 

společnost obou měst, včetně pro zdravotně postižené osoby a eliminace 

architektonických bariér.  

UP4 

4 Zlepšení dostupnosti informací o možnostech využívání veřejné hromadné dopravy a 

parkovací infrastruktury na obou stranách hranice (např. lepší propagace vlakového 

spoje z Českého Těšína do Prahy, Vídně, Košic apod.).   

UP5 

5 Zajištění lepší vizuální čistoty obou měst (osvětlení, více zeleně v okolí náměstí, méně 

reklam v centru města).   

UP7 

Č. Přeshraniční projekty - institucionální spolupráce a veřejné služby   Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 1 Příprava zahajovacího společného zasedání městských rad obou měst, věnovaného 

přeshraniční spolupráci, sloužícího k prezentaci dobrých praxí ze spolupráce 

samospráv z Frankfurtu nad Odrou a Słubic, zvolení zástupců městských rad 

Cieszyna a Českého Těšína k účasti na Stálém týmu pro spolupráci Cieszyna a 

Českého Těšína.   

 

UP1, UP3 

2 Vypracování a zavedení přeshraničního systému krizového řízení.  UP9 

3 Inventarizace veřejné infrastruktury v obou městech a vytvoření přeshraničního plánu 

pro její společné využití a rozvoj (mj. ke sportovně-rekreačním účelům, k účelům 

UP7 
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rozvoje komunálních služeb, např. veřejná doprava, dodávky médií, odpadové 

hospodářství), se zvláštním zohledněním zdravotně postižených osob.  

4 Zprovoznění přeshraniční veřejné hromadné dopravy mezi oběma městy.  UP5 

5 Rozšíření stezek pro pěší a cyklisty.   UP5 

6 Příprava a aktualizace servisu na sociálních sítích obsahujícího informace pro 

obyvatele a turisty, např. v rozsahu možností využití infrastruktury obou měst (např. 

sportovně-rekreační), informací o veřejné hromadné dopravě a informací pro 

spotřebitele.  

UP10 

7 Analýza možností zprovoznění ústavu pro předškolní výchovu vzdělávajícího děti ve 

dvou jazycích a ve dvou kulturách.  

UP6 

Č. Výsledky   

1 Zvětšení přeshraničního využití veřejné infrastruktury obou měst. 

2 Rozvoj přeshraničních veřejných služeb.  

3 Nárůst počtu přeshraničních komunálních a komerčních investic, a také veřejno-soukromých.  

Č. Zodpovědní za realizaci směrů aktivit a projektů  

Město Cieszyn, Město Český Těšín, OLZA, RSTS  

Přeshraniční pracovní skupina pro institucionální spolupráci a veřejné služby   

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   

 

 

 

Tabulka 13. Směry aktivit a projekty týkající se přeshraniční spolupráce Cieszyna  

a Českého Těšína v tematické oblasti: výměna informací   

Č. Směry aktivit  - výměna informací   Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 1 Společné zdokonalování kompetencí a dovedností personálu samosprávy v rozsahu 

plánování a realizace přeshraničních projektů a spolupráce mezi institucemi (např. 

stáže v kancelářích na druhé straně hranice, účast na školeních týkajících se 

legislativy, společné prohlídky míst v terénu, společné kurzy polského/českého jazyka 

pro samosprávní administrativu).  

 

WI4, WI1, 

WI7, WI2 

2 Zvětšení zájmu samosprávních médií (Wiadomości Ratuszowe – Radniční zprávy, 

Těšínské listy - Cieszyńskie listy) a přimění jiných veřejných a komerčních médií 

k většímu zájmu o události na druhé straně hranice, např. kulturní události.   

 

WI6 

3 Zvětšení dostupnosti přeshraničních informací o aktuálních místních událostech pro 

obyvatele Cieszyna a Českého Těšína (dvojjazyčná verze). 

WI3 

4 Zintenzivnění spolupráce a výměny informací mezi školami (dobré praxe). WI1 

Č. Přeshraniční projekty – výměna informací   Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 1 Provedení výzkumu potřeb a preferencí obyvatel Cieszyna / Českého Těšína v 

rozsahu: 

 poptávky po informacích; 

 poptávky po využívání různého typu veřejných služeb / komerčních služeb / 

dopravy a ostatní infrastruktury na druhé straně hranice; 

WI5 
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 preferencí ohledně způsobu trávení času na druhé straně hranice.    

2 Vypracování a zavedení společného systému shromažďování informací o cestovním 

ruchu, podnikání, nebezpečných událostech apod.  

WI7 

3 Zprovoznění přeshraničního mobilní informační služby pro obyvatele obou měst o 

aktuálních místních událostech (dvojjazyčná verze).   

WI3 

4 Zavedení občanských rozpočtů zohledňujících aktivity ve prospěch místní 

společnosti obou měst.  

WI5 

Č. Výsledky   

1 Zlepšení úrovně informovanosti místní samosprávy a místní společnosti Cieszyna a Českého 

Těšína o aktivitách realizovaných na druhé straně hranice.   

2 Zvětšení účasti místní společnosti Cieszyna  a Českého Těšína na aktivitách realizovaných na 

druhé straně hranice a na využívání veřejné a komerční infrastruktury.  

3 Zlepšení stavu připravenosti, dovedností a kompetencí personálu samospráv pro řízení obou měst 

v přeshraničním rozměru.   

4 Rozvoj společného image obou měst. 

Č. Zodpovědní za realizaci směrů aktivit a projektů   

Město Cieszyn, Město Český Těšín, OLZA, RSTS  

Přeshraniční pracovní skupina pro výměnu informací   

 

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   

 

Tabulka 14. Směry aktivit a projekty týkající se přeshraniční spolupráce Cieszyna  

a Českého Těšína v tematické oblasti: společná nabídka a turistické produkty   

Č. Směry aktivit - společná nabídka a turistické produkty   Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 1 Uspořádání a posílení přeshraničního systému kulturních a turistických informací pro 

obyvatele a návštěvníky (aktivita založená na optimalizaci stávajících systémů 

v Cieszyně a Českém Těšíně).   
PT1, PT3, 

PT6 

2 Vytvoření klíčového přeshraničního turistického produktu, který bude sestávat 

z balíčků turistických atrakcí z Cieszyna, Českého Těšína a okolí (mj. Archeopark 

Chotěbuz), adresovaných různým cílovým skupinám. 

 

PT2, PT4, 

PT5 

3 Rozvoj další turistické nabídky založené na březích řeky Olše a hraniční linii na mostu 

Družby jako unikátních turistických hodnotách obou měst.   

 PT8 

4 Vytvoření přeshraničního programu rozvoje cestovního ruchu založeného na veřejné 

a komerční nabídce v obou městech, zapojení podnikatelů do aktivit v rozsahu 

turistické propagace obou měst.   

PT7, PT10, 

PT11 

Č. Přeshraniční projekty - společná nabídka a turistické produkty   

 

 

Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 



 
 

45 
 

1 Rozvoj sítě turistických atrakcí využívajících motiv řeky Olše a hraniční linie na mostě 

Družby, např. vytvoření mikro-muzea (muzeum hranice: sbírka fotografií, virtuální 

prvky, muzeum polsko-českého přátelství: jazyk, pohádky, jídlo, hudba a umění) 

apod.  
PT11, PT12, 

PT8 

2 Umístění u rychlostních komunikací vedoucích směrem k hranici ze strany České 

republiky a Polska – tabulí propagujících turistické atrakce v obou městech.  

PT4 

3 Vytvoření za účasti místní společnosti obou měst virtuální mapy „Use it” adresované 

turistům navštěvujícím Cieszyn a Český Těšín.   

PT12 

4 Výstavba lávky pro pěší a cyklisty spojující obě města a dobře propojené 

s rekreačními územími na obou stranách Olše.  

PT9 

5 Zavedení přeshraniční karty turisty (věrnostní program), opravňující k využití slev 

v souvislosti s využíváním veřejné a komerční turistické nabídky.  

PT12 

6 Zavedení systému audioprůvodců a mobilních aplikací pro samostatnou prohlídku 

obou měst (nejméně: polský, český a anglický jazyk).   

PT11 

7 Realizace projektu „Po stopách těšínské tramvaje”. PT13 

Č. Výsledky   

1 Prodloužení turistických pobytů.  

2 Prodloužení turistické sezóny. 

3 Přitáhnutí do obou měst nových cílových skupin turistů z obou měst.  

4 Zvětšení turistické rozeznatelnosti obou měst. 

5 Zvětšení cestovního ruchu.  

Zodpovědní za realizaci směrů aktivit a projektů  

Město Cieszyn, Město Český Těšín, OLZA, RSTS  

Destinační management turistické oblasti Těšínské Slezsko  

(Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.) 

Přeshraniční pracovní skupina pro společnou turistickou nabídku a turistické produkty   

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.    

 

Tabulka 15. Směry aktivit a projekty týkající se přeshraniční spolupráce Cieszyna  

a Českého Těšína v tematické oblasti: spolupráce v sociálně-kulturním rozsahu (včetně 

sportovního)   

Č. Směry aktivit – spolupráce v sociálně-kulturním rozsahu (včetně sportovního) Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 1 Tvoření prolínající se a doplňující se rekreačně-sportovní infrastruktury v obou 

městech (mj. cyklistické základny, bazén, aquapark, rekreační a sportovní prostory 

pro rodiny s dětmi, amfiteátr), forem spolupráce a zjednodušení ve využívání 

společné polsko-české kulturní a sportovní nabídky (mj. dětmi a mládeží z obou měst) 

a společné sportovní nabídky, např. přeshraniční sportovní události a přeshraniční 

sportovní ligy žáků. 

KS4, KS9 
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2 Další systematický vývoj nejdůležitějších přeshraničních produktů z oblasti kultury 

takových jako např.: Filmová přehlídka „Kino na hranici” či Mezinárodní divadelní 

festival „Bez hranic”, „Noc muzeí”, „Těšínský jazzový festival”. 

KS5 

3 Pravidelné vypracovávání samosprávami obou měst společného kalendáře kulturních 

a sportovních akcí – pokračování.   

KS6 

4 Kontrola mise a ustanovení ve stanovách samosprávních kulturních institucí 

z hlediska dosažení soudržnosti jejich nabídky a rozvoje přeshraniční spolupráce.  

KS4, KS6, 

KS10, KS12,  

5 Vypracování a zavedení programu přeshraničního kulturního vzdělávání pro děti a 

mládež z Cieszyna a Českého Těšína.    

KS1, KS3, 

KS2 

Č. Přeshraniční projekty - spolupráce v sociálně-kulturním rozsahu (včetně sportovního) Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 1 Zprovoznění samosprávami Cieszyna a Českého Těšína elektronických systémů 

kulturních informací pro obyvatele a návštěvníky (v polském a českém jazyce).  

KS7 

2 Spuštění polsko-českého přeshraničního pouličního divadla.  KS5 

3 Vypracování programu a příručky pro polsko-české kulturní a regionální vzdělávání.   KS3 

4 Výroba makety Zámeckého vrchu spolu se starým městem Cieszyna a Českého 

Těšína k účelům kulturního vzdělávání pro obyvatele a návštěvníky.    

KS1 

5 Polsko-česká sportovní liga školní mládeže.   KS5, KS8 

6 Digitalizace archivních knihovních sbírek nacházejících se na území Cieszyna a 

Českého Těšína.  

KS1 

7 Společné tábory a příměstské tábory pro polské a české žáky z Cieszyna a Českého 

Těšína.  

KS1, KS11 

Č. Výsledky   

1 Zlepšení dostupnosti rekreačně-sportovní a kulturní infrastruktury Cieszyna a Českého Těšína pro 

obyvatele obou měst.   

2 Zvětšení rozeznatelnosti přeshraničních produktů u oblasti kultury takových jako: Filmová 

přehlídka „Kino na hranici” či Mezinárodní divadelní festival 

„Bez hranic”, „Noc muzeí”, „Těšínský jazzový festival”. 

3 Zlepšení dostupnosti informací o kulturních a sportovních událostech v Cieszyně a Českém Těšíně 

pro obyvatele obou měst.  

4 Zvětšení účasti obyvatel obou měst na kulturních a sportovních událostech na obou stranách 

hranice.   

5 Lepší ochrana kulturního a historického dědictví Cieszyna a Českého Těšína.  

Zodpovědní za realizaci směrů aktivit a projektů 

Město Cieszyn, Město Český Těšín, OLZA, RSTS  

Přeshraniční pracovní skupina pro spolupráci v kulturně-sociálním rozsahu (včetně sportovního)   

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   
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Tabulka 16. Směry aktivit a projekty týkající se přeshraniční spolupráce Cieszyna  

a Českého Těšína v tematické oblasti: společný marketing   

Č. Směry aktivit  - společný marketing   Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 1 Integrace image obou měst spojených s realizací přeshraničních aktivit 

prostřednictvím společného loga.   

WM2, WM7 

2 Dosažení soudržnosti vizuální identifikace obou měst.  WM1, WM3 

3 Vypracování přeshraničního marketingového plánu (příprava: přeshraniční pracovní 

skupina pro společný marketing).   

WM1, WM2, 

WM3, WM4, 

WM5, WM6, 

WM7 

Č. Přeshraniční projekty – společný marketing   Shoda 

s problémy a 

výzvami 

popsanými 

v tab. č. 3 1 Provedení informační kampaně mezi obyvateli Cieszyna a Českého Těšína vysvětlující 

potřebu a výhody vyplývající z disponování společným logem a systémem vizuální 

identifikace.  
WM5, WM6 

2 Navržení společného loga obou měst a instrukce loga určující podmínky pro jeho 

použití.   

WM4 

Č. Výsledky   

1 Zvětšení povědomí společnosti v rozsahu potřeby rozvoje přeshraniční spolupráce obou měst a 

jejich další integrace mj. prostřednictvím společného loga. 

2 Zvětšení místní a mezinárodní rozeznatelnosti obou měst.  

3 Tvoření společného image obou měst založeného na přeshraničních aktivitách.  

Zodpovědní za realizaci směrů aktivit a projektů 

Město Cieszyn, Město Český Těšín, OLZA, RSTS  

Přeshraniční pracovní skupina pro společný marketing   

Zdroj: vlastní zpracování v souladu s metodikou vypracování tohoto dokumentu popsanou v podkapitole 1.   

 

Pokud se vyskytnou okolnosti odůvodňující doplnění nebo úpravu, směry aktivit a projekty 

představené ve výše uvedených tabulkách mohou být doplňovány a upravovány v průběhu 

realizace strategie, a to v režimu její aktualizace.   

5. Realizace a monitoring strategie, harmonogram a zdroje 

financování spolupráce  
 

Aktivity spojené se zavedením strategie byly naplánovány v horizontu do roku 2025. V tomto 

období bude mezi Cieszynem a Českým Těšínem rozvíjena přeshraniční spolupráce směřující 

k dosažení co možná největší míry integrace obou měst, která je smluvně předmětem vize: 

Euroměsto Cieszyn – Český Těšín‘ 2025. Pojem „euroměsto” použitý ve vizi je symbolickým 
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synonymem výsledků velmi pokročilých integračních procesů mezi Cieszynem a Českým 

Těšínem, kterých bude dosaženo díky realizaci strategie.  

Na rok 2022 je naplánována střednědobá evaluace strategie a její případná aktualizace se 

zohledněním potenciální změny podmínek přeshraniční spolupráce obou měst v kontextu 

rozvoje Euroregionu Těšínské Slezsko. Tato aktivita je významná mj. vzhledem k začínající 

v roce 2020 nové finanční perspektivě Evropské unie, což znamená, že v roce 2022 již budou 

pravděpodobně pořádány další výzvy k podávání žádostí mj. do Programu INTERREG Česká 

republika-Polsko. 

Partneři účastnící se projektu shodně prohlásili, že dlouhodobým cílem rozvoje 

přeshraniční spolupráce mezi Cieszynem a Českým Těšínem je usilování o vytvoření 

Evropského seskupení pro územní spolupráci za účasti obou měst a jejich partnerů – 

sdružení OLZA a RSTS. Tento krok je však závislý na řadě faktorů, mj. cílech a směrech 

unijní politiky týkající se podmínek a forem územní spolupráce v perspektivě 2020+, 

rozpočtové situaci obou měst a měnících se prioritách jejich rozvoje v kontextu národní 

a regionální politiky na obou stranách hranice.  

 

 

Obr. 3. Hlavní etapy realizace strategie v horizontu do roku 2025 a v následujících letech 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tato strategie obecně zahrnuje výhradně strategické cíle, směry aktivit a projekty, které mohou 

realizovat místní samosprávy obou měst, podléhající jim a spojené s nimi organizační složky, 

a to v rámci spolupráce s regionálními partnery.  
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Je žádoucí, aby do přeshraniční spolupráce, jejíž cíle a směry určuje strategie, byli zapojeni 

rovněž jiní zájemci, a to především nevládní organizace, podnikatelé, média a místní 

společnost obou měst, např. neformální skupiny.  

Samosprávy Cieszyna a Českého Těšína jsou základními subjekty, mezi jejichž povinnosti by 

měla patřit realizace směrů aktivit popsaných ve strategii. Tento proces by měl být založen na 

iniciování a umožňování společné realizace vybraných směrů aktivit a přeshraničních projektů 

oběma městskými úřady a podléhajícími jim a spojenými s nimi organizačními složkami, 

zodpovědné za realizaci úkolů místní samosprávy v tematických oblastech spolupráce, které 

jsou zahrnuty do této strategie. Významnou roli v realizaci strategie budou plnit rovněž 

subjekty spoluodpovědné za místní rozvoj na polské a české straně sdružení OLZA a RSTS.  

Během realizace projektu se partneři dohodli na způsobu zavedení nového modelu 

přeshraniční spolupráce obou měst. Na obr. 4 byly představeny klíčové komponenty realizace 

strategie a bylo určeno, kdo bude do její realizace zapojen (část „lidé“), za co bude zodpovědný 

(část „úkoly“) a jakým způsobem toho bude moci dosáhnout (část „postupy a nástroje“).  

 

 

Obr. 4. Komponenty modelu realizace strategie   

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na obr. 5 je představeno schéma meziorganizačních vztahů souvisejících s realizací strategie. 

Ty se týkají zároveň vztahů podřízenosti a kooperace, a zároveň procesů přeshraniční 

meziorganizační komunikace, která musí probíhat průběžně a souběžně v polském a českém 

jazyce.  

Koncepce přeshraniční spolupráce mezi Cieszynem a Českým Těšínem bude založena na 

novém modelu realizace strategie, který je následující:   

Zřízen bude Stálý tým pro spolupráci Cieszyna a Českého Těšína, jehož součástí budou:  

 zastupitelé zastupující městská zastupitelstva Cieszyna a Českého Těšína;  

Lidé
- zastupitelé a personál samosprávy Cieszyna a Českého Těšína,
- parneři: zástupci Euroregionu Těšínské Slezsko, 
- ostatní zájemci: zástupci nevládních organizací, podniků, médií a obyvatel

Úkoly
- pořádání společných tematických zasedání zastupitelstev měst Cieszyna a Českého Těšína,  
- zřízení Stálého týmu pro spolupráci Cieszyna a Českého Těšína, 
- jmenování Zmocněnců pro přeshraniční spolupráci v obou městech,  
- zřízení přeshraničních pracovních skupin a přeshraničních projektových skupin,  
- dosažení soudržnosti strategických dokumentů obou měst,
- zajištění prostředků na realizaci strategie v obou městech,
- získání ostatních zájemců a zapojení jich do realizace strategie, 
- realizace strategie: strategické cíle, směry aktivit, projekty  

Postupy a nástroje
- zastupitelé přijímají usnesení týkající se realizace přeshraničních projektů a vymezují pro tento účel prostředky v 
rozpočtech obou měst
- Stálý tým pro spolupráci Cieszyna a Českého Těšína rozhoduje v klíčových otázkách týkajících se realizace strategie a 
hodnotí pokroky v její realizaci
- Zmocněnci pro přeshraniční spolupráci v obou městech plánují, organizují, koordinují a monitorují průběžné společné 
aktivity, včetně práce pracovních skupin a projektových skupin a spolupracují s jinými zájemci 
- přeshraniční pracovní skupiny se pravidelně setkávají a rozvíjejí spolupráci v 6 vytyčených tematických oblastech
- přeshraniční projektové skupiny jsou zodpovědné za přípravu a realizaci jednotlivých společných projektů 
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 starosta Cieszyna a starosta Českého Těšína; 

 zástupci Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza” v Cieszyně a Regionálního 

sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska v Českém Těšíně;  

 Zmocněnci pro přeshraniční spolupráci na Městském úřadě Cieszyna  a na Městském 

úřadě Českého Těšína. 

 

Stálý tým pro spolupráci Cieszyna a Českého Těšína je svoláván předsedou, nejméně jednou 

za půl roku. Týmu předsedají střídavě každý rok starosta Cieszyna a starosta Českého Těšína.   

 

Obr. 5. Komponenty modelu realizace strategie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Členové Stálého týmu pro spolupráci Cieszyna a Českého Těšína plní níže popsané úkoly.   

Mezi úkoly zastupitelů účastnících se prací týmu patří:  

 organizace společných tematických zasedání pro zastupitelstva obou měst, týkajících 

se směrů spolupráce specifikovaných v této strategii;  

 zajištění v rozpočtech obou měst prostředků na realizaci strategie,  

 analýza návrhů přeshraničních projektů vyplývajících z této strategie a přijímání 

vyžadovaných usnesení týkajících se jejich realizace;   

 přijetí strategických dokumentů obou měst, zohledňujících předpoklady této strategie. 

Mezi úkoly starosty Cieszyna a starosty Českého Těšína patří:    

 spolupráce s městskými zastupitelstvy a radami Cieszyna a Českého Těšína ve věci 

pověření zastupitelů plněním funkce člena Stálého týmu pro spolupráci Cieszyna a 

Českého Těšína;   

 spolupráce s vedením Euroregionu Těšínské Slezsko ve věci pověření představitelů 

plněním funkce člena Stálého týmu pro spolupráci Cieszyna a Českého Těšína;    

 střídavé předsedání pracím Stálého týmu pro spolupráci Cieszyna a Českého Těšína; 

 jmenování Zmocněnců pro přeshraniční spolupráci a dohled na jejich práci;   

 jmenování členů pracovních skupin a přeshraničních projektových skupin;   

 iniciování a dohled na práce, jejichž účelem bude dosažení soudržnosti strategických 

dokumentů obou měst;  

 předkládání městským zastupitelstvům návrhů týkajících se realizace projektů 

zahrnutých do strategie a zajištění prostředků pro tento účel;  

 vydávání rozhodnutí ve všech věcech souvisejících s realizací strategie.  

 

Mezi úkoly zástupců Euroregionu Těšínské Slezsko patří:    

 zapojení se do aktivit Stálého týmu pro spolupráci Cieszyna a Českého Těšína – 

v souladu s kompetencemi Euroregionu Těšínské Slezsko; 

 zohledňování předpokladů strategie v jiných euroregionálních dokumentech a 

v realizovaných aktivitách.  

 

Mezi úkoly Zmocněnců pro přeshraniční spolupráci na Městském úřadě Cieszyna a Městském 

úřadě Českého Těšína patří:   

 udržování stálého kontaktu mezi oběma městy, mj. prostřednictvím pravidelných, 

každotýdenních setkání střídavě na městských úřadech Cieszyna a Českého Těšína; 

 koordinování a monitorování činnosti přeshraničních pracovních skupin a 

přeshraničních projektových týmů;   

 koordinování a monitorování všech projektů realizovaných společně oběma městy;  

 získávání jiných zainteresovaných subjektů ke spolupráci v rozsahu realizace strategie 

a udržování kontaktu s nimi;  

 vyhotovování protokolů ze zasedání Stálého týmu pro spolupráci Cieszyna a Českého 

Těšína; 

 realizace aktivit souvisejících s evaluací strategie v roce 2022. 

  

Členem přeshraniční pracovní skupiny může být osoba pověřená starostou Cieszyna nebo 

starostou Českého Těšína ze skupiny všech subjektů majících zájem o přeshraniční spolupráci 

obou měst. Přeshraniční pracovní skupina může mít 6 až 12 členů. Předsedání skupině se 

střídavě ujímá zástupce polské nebo české strany, který byl určen starostou Cieszyna nebo 

starostou Českého Těšína.  
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Zřízeny budou nejméně následující přeshraniční skupiny pro věci:  

 územního plánování a infrastruktury; 

 institucionální spolupráce a veřejných služeb;   

 výměny informací; 

 společné nabídky a turistických produktů;   

 spolupráce v kulturně-sociálním rozsahu; 

 společného marketingu. 

  

Mezi úkoly přeshraničních pracovních skupin patří průběžné projednávání společných aktivit 

obou měst ve výše popsaném rozsahu, včetně upřesnění tématiky plánovaných 

přeshraničních projektů a realizace jiných aktivit, které jsou spojeny s realizací strategie v dané 

tematické oblasti.    

Zasedání skupin se konají střídavě v obou městech, a to nejméně čtvrtletně, a jsou svolávána 

a protokolována jejich předsedajícími.   

Členem přeshraniční projektového týmu může být osoba pověřená starostou Cieszyna nebo 

starostou Českého Těšína ze skupiny všech subjektů majících zájem o přeshraniční spolupráci 

obou měst. Přeshraniční projektový tým může mít 6 až 12 členů. Předsedání skupině se ujímá 

zástupce lídra projektu určený starostou Cieszyna nebo starostou Českého Těšína.  

Mezi úkoly přeshraničních projektových týmů patří plánování, příprava k realizaci, 

organizování, realizace a monitorování přeshraničních projektů realizovaných společně 

Cieszynem a Českým Těšínem.   

Zasedání přeshraničních projektových týmů jsou pořádány střídavě v obou městech 

s frekvencí, jakou daný projekt vyžaduje. Zasedání jsou svolávána a protokolována 

předsedajícím.  

Financování přeshraničních projektů obou měst má být obecně zajištěno z prostředků 

vymezených v rozpočtech Cieszyna a Českého Těšína k následujícím účelům:  

 odměna Zmocněnců pro přeshraniční spolupráci na Městském úřadě Cieszyna a 

Městském úřadě Českého Těšína;   

 organizační náklady týkající se pravidelných přeshraničních setkání pracovních skupin 

a přeshraničních projektových týmů;   

 zajištění vlastních vkladů do přeshraničních projektů spolufinancovaných z vnějších 

prostředků mj. z Programu  INTERREG Česká republika-Polsko; 

 zajištění prostředků na realizaci přeshraničních projektů financovaných samostatně 

oběma městy;   

 zajištění prostředků na jiné společně dohodnuté cíle.   

 

Vzhledem ke končící evropské perspektivě 2014-2020 a absenci podrobných informací 

týkajících se směrů financování vnitrostátních a přeshraničních projektů po roce 2020 se 

doporučuje, aby téma financování jednotlivých směrů aktivit a projektů bylo otevřeno teprve 

v situaci, kdy:  

 již budou známy priority v operačních a přeshraničních programech po roce 2020;  

 projekty zahrnuté do strategie budou ověřeny a upřesněny přeshraničními pracovními 

skupinami a přeshraničními projektovými týmy.   
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Shrnutí    
 

Vypracovaná strategie je jedním z mála strategických dokumentů přeshraničního charakteru, 
které se týkají bilaterální spolupráce tzv. rozdělených měst. Práce na tomto dokumentu byly 
soustředěny kolem aktivit a projektů, které plánují společně realizovat Cieszyn a Český Těšín 
ve spolupráci se Sdružením rozvoje a regionální spolupráce „Olza” se sídlem v Cieszyně a 
Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska se sídlem v Českém Těšíně 
a jinými zainteresovanými subjekty.   
 
V strategii byly definovány nejen klíčové problémy a výzvy v přeshraniční spolupráci obou 
měst, avšak především byly specifikovány aktivity a projekty, které jim vycházejí vstříc, a 
jejichž cílem je prohloubení míry integrace a uskutečnění vize této spolupráce: Euroměsto 
Cieszyn-Český Těšín 2025.  

 
Velmi hodnotným výsledkem prací na strategii je vytvoření společné přeshraniční platformy 
pro institucionální spolupráci obou měst a regionálních partnerů, která bude fungovat na bázi 
Stálého týmu pro spolupráci Cieszyna a Českého Těšína, a také polsko-české přeshraniční 
tematické skupiny a projektové skupiny.   
 
Vypracovaná strategie poskytuje efektivní nástroje a mechanismy rozvíjející přeshraniční 
spolupráci mezi Cieszynem a Českým Těšínem, a také vyznačuje horizont hodnocení 
naplánovaných aktivit a jako další etapu integrace určuje – vytvoření Evropského seskupení 
pro územní spolupráci sdružujícího oba města a jejich regionální partnery.   
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Příloha č. 1 
 

Přeshraniční spolupráce měst Cieszyn a Český Těšín a jiných 
subjektů v letech 2004-2019 

 
 
Tabulka 17. Seznam přeshraničních projektů realizovaných městem Cieszyn a městem Český 
Těšín a jim podléhajícími organizačními složkami v letech 2004-2019 

 
Č.   Název projektu Popis projektu 

 
Přiřazení projektu 
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 OKRES PROGRAMOWANIA / PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 

1 Po stopách těšínské 
tramvaje - rozvoj 
přeshraniční 
turistiky 
 
Szlakiem 
Cieszyńskiego 
Tramwaju - rozwój 
transgranicznej 
turystyki 
 

Cílem projektu bylo vytvořit 
přeshraniční turistickou nabídku 
zahrnující hmotné a vizuální 

atrakce založené na nápadu 
symbolického obnovení dávné 
trasy těšínské tramvaje. Na trase 

budou rozmístěny zastávky, 
kolem nichž budou soustředěny 
různé atrakce tematicky 

navazující na dávnou tramvaj.  

X X X X X  

2 Open Air Museum. 
Cieszyn. Český 
Těšín 
 

Projekt rozšiřuje fyzické i 
společenské propojení dvou měst 

Českého Těšína a Cieszyna 
ležících bezprostředně na česko-
polské hranici prostřednictvím 

vytvoření nového produktu 
cestovního ruchu - open air 
muzea založené na společné 

historii dříve jednotného města a 
jeho jedinečném kulturním a 
historickém potenciálu. Realizací 

projektu dojde k revitalizaci 
poslední nevyužité části nábřeží 
hraniční řeky Olše od mostu 

Družby po železniční lávku po 
obou stranách hranice 

 
X 

  
X 

   

3 Kaj indži inači - u 
nas po naszymu. 
Lidová kultura 
Těšínského Slezska 
 
Kaj indzi inakszy - u 
nas po naszymu. 
Kultura ludowa 
Śląska 
Cieszyńskiego 

Vytvoření nového turistického 
produktu, který bude trvalý, 
komplexní a komplementární a 

bude fungovat v prostoru obou 
měst. Turistický produkt má 
přeshraniční charakter a je 

zaměřen na zachování a 
zpřístupnění tradic a lidové 
kultury Těšínského Slezska. 
Vznik společného Centra Folklóru 

Těšínského Slezska se 2 
pobočkami. 

 
X 

  
X 

   

4 Strefa Działań 
Współnych / Zóna 
společných aktivit 
 

Vytvoření trvalé přeshraniční 
spolupráce zahrnující městské 
odbory Českého Těšína a 

Cieszyna. Jde především o 
spolupráci odborů a oddělení 
z oblasti kultury, sportu a 

 
X 

 
X 

 
X 
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propagace a také městských 

kulturních institucí a dalších 
organizací, kterou jsou aktivní na 
území obou měst 

5 Projekt Český Těšín 
/ Cieszyn INEurope 
 

Posílení kapitálu spolupráce 
institucí (samospráv) 

partnerských měst Cieszyna a 
Českého Těšína ve spolupráci s 
regionálními partnery, čili českou i 

polskou částí Euroregionu 
Těšínské Slezsko. Cílem je 
vytýčení cílů a výzev v oblasti 

integrace místních společenství a 
tvorby společné kulturní a 
turistické nabídky. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

6 Program dla kultury 
Cieszyna i 
Czeskiego Cieszyna 
/ Program pro 
kulturu Cieszyna a 
Českého Těšína 
 

Posílení přeshraniční spolupráce 
mezi různými subjekty působícími 
v oblasti kultury a služeb v obou 

městech, rozvoj spolupráce mezi 
městem Cieszyn a sdružením 
EdicationTalenCulture, z.s. 

z Českého Těšína. Vytvoření 
česko-polského dokumentu, který 
upřesní směry rozvoje kultury a 

systematizuje zdroje a potenciály 
obou partnerských měst a 
různých skupin na trhu kulturních 

statků a služeb s cílem vycházet 
vstříc kulturním potřebám 
obyvatel i návštěvníkům obou 

měst na hranici.  

 
X 

  
X 

   

7 Analýza možnosti 
obnovení tramvaje 
jako turistické 
atrakce Cieszyna a 
Českého Těšína 
 
Analiza możliwości 
przywrócenia 
tramwaju jako 
atrakcji turystycznej 
Cieszyna i 
Czeskiego Cieszyna 
 

Příprava mnohostranné 
společensko-ekonomicko-

technické analýzy variant modelů 
obnovení tramvajového spojení 
na území příhraničních 

partnerských měst Cieszyna a 
Českého Těšína. Společná 
propagační kampaň a společné 

propagační materiály. 

 
X 

  
X 

  
X 

 
X 

8 Bezpečné kolo  
 
Bezpieczny rower 
 

Projekt realizovaný 
prostřednictvím Městské policie 
v Českém Těšíně a Městské 

policie v Cieszyně. Cílem je 
rozvoj spolupráce, výměna a 
sdílení informací a dat, 

zkušeností mezi oběma 
městskými policiemi. Rozšíření 
přeshraničního partnerství,  

založeného na sdílení dobré 
praxe, nových řešení a přístupů. 
Rozšíření povědomí široké 

veřejnosti o novém a efektivním 
prostředku prevence kriminality 
(označování jízdních kol) a o 

bezpečnostně – preventivních 
cyklistických akcích. Preventivně 
– bezpečnostní akce se 

zaměřením na povinnou výbavu 
cyklistů, užívání bezpečnostních 
prvků, poskytování první pomoci, 

atd. 

  
X 

 
X 

   

 OKRES PROGRAMOWANIA / PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 

9 SPORTMOST - 
Sportovní lávka 
 
SPORT MOST - 
MOST SPORTOWY 

 

Součást pilotního projektu Těš se 

Těšínem - Zahrada dvou 
břehů. Tato lávka se stala 
komunikačním uzlem 

v rekreačně-sportovních 
oblastech měst Českého Těšína 

 
X 

 
X 

 
X 
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a Cieszyna, které byly v minulosti 

málo využívány. Lávka se 
smíšeným provozem pro pěší a 
cyklisty propojila stávající 

nábřeží, parky, aleje, sportoviště 
a kemping Olza. Projekt 
demonstruje možnosti, které 

vznikly díky vytvoření 
Schengenského prostoru 

10 REVITALPARK 2010 
 

Revitalizace dvou parků, obnova 
kulturního dědictví, úprava 
nábřeží a modernizace 

Podzámčí, ul. Zámecké, 
Zámeckého vrchu (na polské 
straně), hraničního mostu Družba 

(spojující obě strany) a vytvoření 
repliky původní kavárny a 
multifunkční budovy Avion (na 

české straně).  Zatraktivnění 
zelených městských ploch a obou 
prostor hranice pro využití 

volného čas obyvatel i 
návštěvníků. Vytvoření podmínek 
pro sbližování a pochopení dvou 

národů. 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 

11 SportPark - 
Sportovní sady 
 
SportPark - Park 
Sportowy 
 
 

Projekt spočívající vybudování 
přeshraničního turisticko-

rekreačního centra pro obě města 
na nábřežích Olše v Cieszynie a 
v Českém Těšíně. Revitalizace a 

rozšíření parků: parku Pod Wałką 
v Cieszyně a parku Adama Sikory 
v Českém Těšíně, které se 

nacházejí u hraniční řeky Olše. 
Výstavba stezek pro pěší a 
cyklisty, přizpůsobení parků 

rekreačním účelům, modernizace 
kempu, modernizace kajakářské 
zátoky, výstavba hřišť, výstavba 

parkoviště. 

 
X 

 
X 

    

12 Zahrada dvou břehů 
2013-2015 
 
Ogród Dwóch 
Brzegów 2013-2015 
 

Další etapa realizace pilotního 
projektu Zahrada dvou břehů v 

Cieszynie a Českém Těšíně (r. 
2007). Propojení těchto 
revitalizovaných oblastí pěšími a 

cyklistickými trasami podél řeky 
Olše v Al. Jana Łyska, na Nábřeží 
Míru a v ul. Příkopa, které budou 

prodloužením cyklistických stezek 
vycházejících z rekreačně-
sportovního areálu - vznik 

velkého pěšího a cyklistického 
okruhu vedoucího oběma městy. 
Výsledky na polské straně: 

modernizované veřejné 
prostranství Těšínských Benátek 
a Aleje Jana Łyska v Cieszyně a 

Nábřeží Míru v Českém těšíně; 
rekreační prostory u řeky Olše; 
systém informačních tabulí. 

 
X 

 
X 

   
X 

 

13 Hasiči bez hranic 
 
Strażacy bez granic 
 

Zvýšení pocitu bezpečí, ochrana 
života, zdraví a majetku 
především obyvatel partnerů 

projektu, turistů navštěvujících 
česko-polské pohraničí a zvýšení 
efektivnosti hasičských sborů 

prostřednictvím vzájemně 
koordinované spolupráce a 
pomoci v situacích náhodného 

ohrožení. Zdokonalování 
spolupráce, včetně společných 
aktivit v oblasti prevence a 

bezprostředních zásahů v 
situacích ohrožení 
prostřednictvím organizace 

  
X 

 
X 
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společných školících a taktických 

cvičení na obou stranách hranice 
a modernizace vybavení jednotek 
DHS.  

14 INFO  TESSIN 
 

Vytvoření společných 
propagačních materiálů měst 

Český Těšín a Cieszyn, vytvoření 
skládací malované mapy 
prezentující atraktivity obou měst, 

nástěnné mapy, interaktivní 
malované mapy, laminových 
tabulí, turistických map, trhacích 

map, bločků, solniček, deštníků. 

   
X 

 
X 

  

15 INFO TESSIN II 
 
 

Pokračování projektu INFO 
TESSIN. Vytvoření propagačního 

filmu obou měst, turistického 
průvodce v mobilním telefonu, 
propagačních materiálů - 

kapesních kalendářů, triček, 
tašek přes rameno, USB paměť 
flash disk 8 GB, průvodce po 

Cieszyně a Českém Těšíně 
v tištěné verzi. 

 
X 

  
X 

 
X 

  

16 Schengen a 
integrace 
Těšínského Slezska 
 
Schengen i 
integracja Śląska 
Cieszyńskiego 
 

Komplexní představení 

kontinuálního vývoje česko-
polské spolupráce, jejíž rozvoj 
podpořil zejména vstup ČR a PR 

do Schengenského prostoru a 
realizovaných projektů, které jsou 
vyústěním a zhmotněním 

konkrétní česko-polské 
spolupráce. Projekt a jeho 
výstupy jsou demonstrací 

příkladné spolupráce na česko- 
polské hranici, která může být 
inspirující pro jiné části této 

hranice. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

17 Přeshraniční 
dobrovolnické 
centrum 
 
Transgraniczne 
Centrum 
Wolontariatu i 
wsparcia imprez 

Vytvoření Přeshraničního 
dobrovolnického centra 

vybaveného nezbytným IT a 
mediálním vybavením, se sídlem 
na Zámku v Cieszyně, mělo 

sloužit ke školením mladých lidí, 
obyvatel českého a polského 
pohraničí, k aktivní spolupráci 

s pořadateli pravidelných a 
příležitostných akcí konajících se 
v prostoru obou měst. Jedná se o 

zvětšení kompetencí mládeže 
v rozsahu kreativního myšlení, 
efektivní komunikace ve skupině, 

řízení a pořádání akcí a řízení 
volného času.   

  
X 

    

18 Společná studie 
silničního provozu a 
parkování v 
centrech Českého 
Těšína a Cieszyna 
 
Wspólne studium 
ruchu drogowego i 
parkowania w 
centrach Czeskiego 
Cieszyna i Cieszyna 
 

Komplexní řešení dopravy a 

systému parkování v centrech 
Českého Těšína a Cieszyna. 
Analýza problému souvisejícího s 

dostupností místních komunikací 
v úseku vedoucím přes řeku Olši, 
tj. Po Mostech Družby a Svobody. 

Návrh modelů řešení dopravy a 
parkování v obou městech.  
Výstupem je 1 vytvořená 

společná studie dopravy - 
silničního provozu a parkování v 
centrech obou měst. 

   
X 

  
X 

 

19 Kręgi Sztuki - Kruhy 
umění 
 
 

Festival nabízející bezplatné 
kulturní a mediální vzdělávání, jež 

zvětšuje dostupnost umění, 
rozšiřuje vědomosti a znalosti, 
zvyšuje citlivost, mobilizuje ke 

kreativitě, zlepšuje kvalifikace, 
inspiruje, rozvíjí tvůrčí potenciál, 
učí společenské postoje. Takto 

široký umělecký a vzdělávací 

 X     
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program vyžaduje odpovídající 

technickou, materiální, 
prostorovou a logistickou 
podporu, jež je hlavním 

předmětem projektu - financování 
pronájmů festivalových objektů, 
jevištní techniky, audiovizuálního 

zařízení, realizace venkovního 
promítání, organizace výstav, 
nákup nezbytných materiálů pro 

workshopy a také půjčovné filmů 
pro realizaci modulu Prázdninové 
snímky v Kruzích umění. 

20 Akademia 
Tradycyjnego 
Rzemiosła. Rozwój 
oferty turystycznej 
Euroregionu Śląsk 
Cieszyński / 
Akademie 
tradičního řemesla. 
Rozvoj nabídky 
cestovního ruchu 
Euroregionu 
Těšínské Slezsko 
 

Jedná se o pokračování 
dřívějšího projektu, jehož cílem 

byla ochrana a popularizace 
řemesla a posílení spolupráce 
mezi partnery, a řemeslníky na 

obou stranách polsko-české 
hranice. V rámci projektu vznikla 
Stezka tradic. Zapojeni do ní byli 

také řemeslníci ze Slovenska. 
Rovněž byly uspořádány 
řemeslnické workshopy a také 

dvě edice Těšínského jarmarku 
řemesel. Dále byla na webových 
stránkách rozšířena databáze 
s informacemi o řemeslnících.   

 
X 

 
X 

    

21 Čtení sbližuje 
národy 
 
Czytanie zbliża 
narody 
 

Vyrovnávání možností 
národnostních menšin na 

Těšínsku v přístupu ke kultuře, k 
informacím a fondům polských a 
českých knihoven, v přístupu k 

informacím handicapovaným a 
starším osobám a vytváření 
možností angažovanosti v 

kulturních akcích. Realizace 
kulturních akcí spojených 
s literaturou, čtením (Noc 

s Andersenem, Festival Čtení nad 
Olzou, atd.). 

  
X 

 
X 

 
 

  

22 Wzmocnienie 
dostępności 
komunikacyjnej 
Cieszyna i 
Czeskiego Cieszyna 
/ Posilování 
komunikační 
dostupnosti 
Cieszyna a Českého 
Těšína 
 

Řešení absence silničního 

spojení, které zkrátilo přístup 
tranzitní dopravy k hranici. Nízká 
úroveň spojení odrazovala 

potencionální investory a 
znemožňovala využít endogenní 
potenciál pohraničního regionu. 

Výstavba nové cesty, přestavba 
křižovatky a zlepšení stavu 
stávající infrastruktury zvýšily 

dopravní dostupnost, pohodlnost 
dopravy a zlepšily bezpečnost 
silničního provozu. 

     
X 

 

 OKRES PROGRAMOWANIA / PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2004-2006 

23 TĚŠ SE TĚŠÍNEM - 
Zahrada dvou břehů 
 
Ciesz się 
Cieszynem - Ogród 
dwóch brzegów 
 

Česko-polský modulový projekt, 
výstupem CZ modulu je urban. 

studie a strategie rozvoje a 
realizace volnočas. aktivit města 
Č.Těšína. Spojovacím článkem 

mezi CZ a PL modulem (vychází 
ze stejné filosofie) jsou hraniční 
přechody a lávky definované ve 

studii překr. hranic Border-
Crossing. Projekt přispívá k větší 
integraci a úzké spolupráci obou 
měst a především také k rozvoji 

turistického ruchu regionu. Studie 
odpovídá na otázky, jak nejlépe 
využít a případně uzpůsobit velký 

potenciál pro volnočasové  
aktivity, atraktivní nejen pro 
obyvatele, ale zejména pro 

návštěvníky a turisty obou břehů 
řeky. 

 
X 

 
X 

 
X 
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Zdroj: vlastní zpracování na základě materiálů dostupných na webových stránkách měst Cieszyn a Český Těšín a 
sdružení OLZA a RSTS, datum přístupu: 10.07.2019 

 
 
Tabulka 18. Seznam přeshraničních projektů, které získaly finanční podporu (včetně projektů 
z rezervního seznamu), týkajících se tematicky nebo zeměpisně měst Cieszyn  
a Český Těšín, realizovaných v letech 2004-2019 za podpory programů Evropské územní 
spolupráce  

  
Č. 

 
Název projektu 

 
 

 
Žadatel 

 

Partner 

 

 
Přiřazení projektu 
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e
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í 

p
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n
o

v
á
n
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1 Burza partnerství 
Euroregionu ŚC-

TS / Giełda 
Partnerstw 
Euroregionu ŚC-

TS (typ A) 

Člověk na 

hranici, z.s. 

Regionální sdružení 
územní spolupráce 

Těšínského Slezska / 
Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy 

Regionalnej "Olza" 

X X X X X X 

2 Cena zdraví / 
Cena zdrowia (typ 

A) 

Zdraví bez 

hranic, o.s. 

Stowarzyszenie 

Zdrowie Bez Granic 

 X     

3 

PiaR-Euroregion / 
PiaR-Euroregion 

(typ A) 

Regionální 
sdružení 

územní 
spolupráce 
Těšínského 

Slezska 

Regionální rada 
rozvoje a spolupráce 

se sídlem v Třinci / 
Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy 

Regionalnej "Olza" 

  X    

4 Spojené kultury 
těšínské / 

Zjednoczone 
kultury Cieszyna 
(typ A) 

Kulturní a 

společenské 
středisko 
„Střelnice” 

Cieszyński Ośrodek 
Kultury "Dom 
Narodowy" 

 X     

5 EuroInter 
Cooperation 2016-

2020 / EuroInter 
Cooperation 2016-
2020 (typ A) 

Stowarzyszeni
e Rozwoju i 

Współpracy 
Regionalnej 
"Olza" 

Regionální sdružení 
územní spolupráce 
Těšínského Slezska 

X X X X X X 

6 
Transgraniczny 
portal - Edukacja 

przez teatr i 
literaturę (typ C) 

Towarzystwo 
Ewangelickie 
im. Ks. 

Franciszka 
Michejdy 

Polske gymnazium - 
Polskie Gimnazjum 

im. Juliusza 
Słowackiego 

 X     

7 webPR_SCI: 

promocja Śląska 
Cieszyńskiego w 
sieci / 

webPR_SCI: 
propagace 
Těšínského 

Slezska v síti (typ 
A) 

Fundacja 
Volens 

Sdružení polské 

mládeže v České 
republice 

  X X   

8 Hmotná a 

duchovní kultura 
(typ B) /  

Muzeum 
Těšínska, p.o. 

Muzeum Śląska 

Cieszyńskiego w 
Cieszynie 

 X     

9 

Kultura materialna 
i duchowa (typ B) 

Muzeum 

Śląska 
Cieszyńskiego 
w Cieszynie 

Muzeum Těšínska, 
p.o. 

X X     

10 Kulturalny most 
Cieszyna / 

Těšínský kulturní 
most (typ A) 

Cieszyński 
Ośrodek 

Kultury "Dom 
Narodowy" 

Těšínské divadlo 
Český Těšín, p.o. 

 X     
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11 TEIN - platforma 

dialogu na granicy 
/ TEIN - platforma 
dialogu na hranici 

(typ A) 

Stowarzyszeni

e Rozwoju i 
Współpracy 
Regionalnej 

"Olza" 

Institut EuroSchola, 

z.ú. 

X X X X X X 

12 Dva břehy jeden 

pramen  /Dwa 
brzegi jedno 
źródło (typ A) 

Římskokatolic
ká farnost 
Český Těšín 

Stowarzyszenie 

Szkoła Nowej 
Ewangelizacji 
Zacheusz 

 X     

14 

Żywa kultura i 
tradycja (typ C) 

Zespół Pieśni i 
Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej 

im. Janiny 
Marcinkowej 

Polský kulturně-

osvětový svaz v 
České republice z.s. 

 X     

15 Tradice obou 

Těšínů / Tradycja 
Obu Cieszynów 
(typ A) 

Kulturní a 

společenské 
středisko 
"Střelnice" 

Cieszyński Ośrodek 
Kultury "Dom 
Narodowy“ 

 X     

16 
Śląsk Cieszyński 
bez Granic (typ C) 

Powiat 
Cieszyński 

Regionální rada 
rozvoje a spolupráce 
se sídlem v Třinci 

X X X X   

17 Informační 
kampaň k ochraně 

ovzduší pomocí 
elektronického 
časopisu / 
Kampania 

informacyjna dla 
ochrony powietrza 
za pomocą 

magazynu 
elektronicznego 
(typ A) 

Zdraví bez 
hranic, o.s. 

Stowarzyszenie 
Zdrowie Bez Granic 

  X X   

18 

Olsa Activ Race / 
Olsa Activ Race 
(typ A) 

Stowarzyszeni
e Animacji 

Kultury i 
Sportu "Anima 
Pro Activ" 

Správa účelových 
zařízení, příspěvková 
organizace 

 X     

19 Czesko-polska 
gastro mikstura / 
Česko-polské 

gastro prolínání 
(typ A) Fundacja Laja 3nec Gastroshow, z.s. 

 X     

20 

Těšínské GO / 

Cieszyńskie GO 
(typ A) 

Pedagogické 

centrum pro 
polské 
národnostní 

školství Český 
Těšín 

Cieszyński Ośrodek 

Kultury "Dom 
Narodowy“ 

 X     

21 

Pochování basy / 
Pogrzeb basów 
(typ A) 

Kulturní a 

společenské 
středisko 
"Střelnice" 

Cieszyński Ośrodek 
Kultury "Dom 
Narodowy“ 

 X     

22 
Święto Ognia / 
Svátek ohně (typ 

A) 

Cieszyński 
Ośrodek 
Kultury "Dom 

Narodowy“ 

Kulturní a společenské 

středisko "Střelnice" 

 X     

23 W poszukiwaniu 

piękna w kulturze 
Górali Śląskich 
poszerzenie oferty 

kulturalnej 
pogranicza polsko-
czeskiego 

pogranicza / 
Hledání krásy v 
kultuře slezských 

horalů rozšíření 
kulturní nabídky 
polsko-českého 

pohraničí (typ A) 

 
 

Powiat 
Cieszyński 
 

 
 
 

 

Místní skupina 

Polského 
kulturněosvětového 
svazu v Mostech u 

Jablunkova z.s. 

 X     

24 ZWYCZAJNI – 
NIEZWYCZAJNI / 

OBYČEJNÍ - 

Stowarzyszeni
e 

Samorządowe 

Regionální rada 
rozvoje a spolupráce 

se sídlem v Třinci, z. s. 

 X     
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NEOBYČEJNÍ (typ 

A) 

Ziemi 

Cieszyńskiej 

25 Motokros přes 

hranice / 
Motocross ponad 
granicami (typ A) 

Automotoklub 

Petrovice u 
Karviné v 
ÚAMK 

 
Cieszyński Klub 
Motorowy 

 X     

26 

Chutně i zdravě 
bez hranic / 
Smacznie i zdrowo 

bez granic (typ A) 

Základní škola 
a Mateřská 
škola s 

polským 
vyučovacím 
jazykem Żwirki 

i Wigury 
Těrlicko, 
příspěvková 

organizace Gmina Cieszyn 

 X     

27 

Euroregion bez 
nudy / Euroregion 

bez nudy (typ A) 

Regionální 
sdružení 

územní 
spolupráce 
Těšínského 

Slezska 

Stowarzyszenie 
Rozwoju i Współpracy 

Regionalnej "Olza" 

X X     

28 Těšínská tramvaj 
se vrátila! / 

Tramwaj 
Cieszyński wrócił! 
(typ A) 

Člověk na 
hranici, z.s. Fundacja Lokalsi 

X X     

29 
Szlak Tradycji / 
Stezka Tradic (typ 

A) 

Zamek 

Cieszyn 

Místní skupina 
Polského kulturně -
osvětového svazu v 

Jablunkově z.s. 

X X X X   

30 KINO jako nástroj 

přeshraniční 
spolupráce / KINO 
jako instrument 

współpracy 
transgranicznej 
(typ A) 

EducationTale
ntCulture, z.s. 

Stowarzyszenie 
Kultura na Granicy 

 X     

31 JUBILEO. 
Podsumowanie i 
promocja dorobku 

współpracy 
transgranicznej w 
Euroregionie Śląsk 

Cieszyński / 
JUBILEO. Shrnutí 
a propagace 

výsledků 
přeshraniční 
spolupráce v 

Euroregionu 
Těšínské Slezsko. 
(typ A) 

Stowarzyszeni
e Rozwoju i 

Współpracy 
Regionalnej 
"Olza" 

Regionální sdružení 
územní spolupráce 
Těšínského Slezska 

X X X X X X 

32 Żywa kultura i 
tradycja II - 
edukacyjne 

spotkania z 
folklorem / Živá 
kultura a tradice II 

- výchovná setkání 
s folklórem (typ A) 

Zespół Pieśni i 
Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej 

im. Janiny 
Marcinkowej 

Místní skupina 
Polského 
kulturněosvětového 

svazu v Horní Suché 
z.s. 

X X     

33 Emoce bez hranic 

/ Emocje bez 
granic (typ A) 

Celé Česko 

čte dětem 
o.p.s. 

Biblioteka Miejska w 
Cieszynie 

 X     

34 Folklor na granicy 

- Przenikanie 
kultur / Folklór na 
hranici - Prolínání 

kultur (typ A) 

Zespół Pieśni i 

Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej 
im. Janiny 

Marcinkowej 

Městský dům kultury 

Karviná 

X X     

35 STERE-OFF-

TYPY czyli 
KULTURA 
NIEOGRANICZO

NA / STERE-OFF-
TYPY čili 

Towarzystwo 
Ewangelickie 
im. ks. 

Franciszka 
Michejdy 

Polské gymnázium - 

Polskie Gimnazjum 
im. Juliusza 
Słowackiego, Český 

Těšín, příspěvková 
organizace 

 X     
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NEOMEZENÁ 

KULTURA (typ C) 

36 Tyle pieśni jeszcze 

przed nami / Tolik 
písní je ještě před 
námi (typ C) 

Fundacja ARS 
LONGA Člověk na hranici, z.s. 

 X     

Zdroj: vlastní zpracování na základě materiálů dostupných na webových stránkách měst Cieszyn a Český Těšín a 

sdružení OLZA a RSTS, datum přístupu: 10.07.2019 
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Příloha č. 2 
 

Studijní návštěva ve Słubicích a Frankfurtu nad Odrou  
(04-05.04.2019)  

 

 
 
Agenda návštěvy:  
 
Ve dnech 4.-5.4.2019 proběhla návštěva polského města Słubice a německého města 

Frankfurt nad Odrou, kde proběhla setkání s vedením obou měst a návštěva významných 

subjektů spolupráce, např. Euroregion PRO EUROPA VIADRINA nebo univerzita Collegium 

Polonicum. 

Na setkání byla představena společná vůle a ochota spolupracovat se sousedem i když jazyky 

nejsou podobné a jazyková bariéra existuje. Město se prezentuje jako jedno dvou-město, které 

spojuje řeka. Města mají společné logo, které používají při všech příležitostech a je ho vidět 

na každém kroku (při vstupech do měst, na úřadech, materiálech, …). Město je vzorem 

spolupráce pro jiná města na hranici a je cílem zájmu politiků, sportovců a jiných významných 

osobností. Města kladou důraz na vzdělávání včetně vzdělávání přeshraničního, např. 

společnými třídami ve školách či mateřských školách nebo akademie seniorů. Města organizují 

společné akce, které umí přilákat až 100 tis. návštěvníků. Město Słubice vytvořilo zajímavý 

produkt, který je jediný na světě - památník wikipedie. V obou městech můžeme potkat 

barevné kohouty jako společné symboly obou měst. 

Spolupráce je např. v oblasti infrastruktury (cyklostezka podél řeky Odry), propojující 

autobusová linka, financování projektů pro děti, společný teplovod. 

 
Klíčové závěry a doporučení z návštěvy:  

Uskutečněná studijní návštěva může být zdrojem nápadů, řešení a také dobré praxe, které po 

odpovídající úpravě bude možné aplikovat v polsko-českém pohraničí, a především 

v takových městech jako Cieszyn – Český Těšín.  

Zaprvé. Zkušenosti představitelů města Słubice a Frankfurt nad Odrou, a také Euroregionu 

Pro Europa Viadrina, ukazují, že společná grafická vizualizace měst rozdělných hranicí je 

potřebná, a co je důležité – je realizovatelná. Důležité také je, že dle zástupců dvou-města 

Słubice - Frankfurt nad Odrou může být rozlišovacím prvkem obou měst, který společnost na 

obou stranách hranice integruje ještě více.   

Vypracování takové grafické vizualizace městy Cieszyn – Český Těšín by se nepochybně 

odrazilo na propagaci obou měst na mezinárodní scéně. Rovněž by se mohlo odrazit na 

zvětšení rozeznatelnosti produktu cestovního ruchu jakým je přeshraniční město Cieszyn – 

Český Těšín. Důkazem mohou být výše uvedená města Słubice a Frankfurt nad Odrou, která 

od prosince 2012 disponují společnou grafickou vizualizací „Słubice - Frankfurt - Ohne 

Grenzen - Bez hranic”, díky čemuž budují společnou značku tohoto polsko-německého dvou-

města (obr. 6). 
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Obr. 6. Společné logo dvou-města Słubice-Frankfurt nad Odrou  

 

 
Zdroj: https://gazetalubuska.pl/jest-wspolne-logo-wspolpraca-na-pograniczu-przyspiesza/ar/ 7948280 [přístup: 

10.07.2019] 

Vzniku společného loga Słubice-Frankfurt nad Odrou, které je využíváno mj. v propagačních 

materiálech a dokumentaci obou samospráv, předcházel 16-měsíční proces spolupráce obou 

měst v tomto rozsahu. Pomocí loga a značky se města společně propagují jako „Evropské 

dvou-město“ během veletrhů a akcí mezinárodní povahy. Logo sestává ze dvou 

nepravidelných čtyřúhelníků, v modré (Frankfurt) a zelené (Słubice) barvě, s názvy obou měst 

a hesla: Bez hranic, Ohne Grenzen, a také obloukem symbolizujícím Odru. Słubice  

a Frankfurt jako první dvou-město v Evropě používají společnou grafickou vizualizaci. A co je 

důležité, administrativní listiny generované na polské straně (ve Słubicích) jsou opatřovány 

logem v polském jazyce (v zelené barvě), zatímco listiny vydávané na německé straně (obr. 

7). 

 

Obr. 7. Národní verze společného loga vyhotoveného pro dvou-město Słubice-Frankfurt nad 

Odrou 

 

 
Zdroj: https://gazetalubuska.pl/jest-wspolne-logo-wspolpraca-na-pograniczu-przyspiesza/ar/ 7948280 [přístup: 

10.07.2019] 

Kromě toho jednotlivé přeshraniční události (např. realizované v oblasti sportu, vzdělávání či 

kultury), které jsou pořádány pod záštitou dvou-města Słubice-Frankfurt nad Odrou, mohou 

používat tzv. tematické logo (obrázek 8). 

 

Rys. 8. Tematické verze společného loga vyhotoveného pro dvou-město Słubice-Frankfurt nad 

Odrou 
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Zdroj: https://gazetalubuska.pl/jest-wspolne-logo-wspolpraca-na-pograniczu-przyspiesza/ar/ 7948280 [přístup: 

10.07.2019] 

Je však nutno pamatovat na to, že vytvoření společné grafické vizualizace pro přeshraniční 

města je dlouhodobým, složitým a velmi nákladným procesem. Vzniku loga Słubic a Frankfurtu 

nad Odrou předcházely četné výzkumy, jejichž náklady činily cca 50 tis. eur. Samotná grafická 

vizualizace byla vytvořena profesionální reklamní agenturou z Berlína - Runze&Casper, která 

si za ní účtovala 40 tis. eur. Dále je nutno pamatovat na to, že společná grafická vizualizace 

je teprve začátkem. Nejdůležitější totiž je, aby společná značky byla naplněna obsahem, mj. 

v podobě přeshraničních projektů v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, zdravotnictví, 

bezpečnosti, logistiky či vzdělávání. 

Zadruhé. Příklad Słubic a Frankfurtu nad Odrou dokazuje, že provozování společné 

přeshraniční linky městské hromadné dopravy spojující centra obou měst, je možné. 

Potvrzením toho je autobus č. 983, který od 9. prosince 2012 jezdí na trase Słubice - Frankfurt 

nad Odrou. Tato linka je výsledkem mnohaletého úsilí obou stran v rozsahu vytvoření 

přeshraniční veřejné hromadné dopravy. Cesta ke frankfurcko-słubickému autobusu však byla 

velmi dlouhá a hrbolatá. Po mnoho let vedení obou měst usilovala o zprovoznění společné 

městské hromadné dopravy. Zprvu zde byla snaha o obnovení tramvajové linky, která kdysi 

fungovala v Dammvorstadtu (předměstí Frankfurtu na pravém břehu Odry), které se po válce 

stalo polskými Słubicemi. Tato snaha se však setkala s překážkami finanční a mentální 

povahy. Vzhledem k existujícím bariérám se jako rychlejší a snadnější řešení ukázalo 

zprovoznění autobusové linky, ačkoliv i v tomto případě bylo nutno překonat finanční a 

formální překážky. Fungování přeshraniční autobusové linky bylo finálně založeno na dohodě 

mezi obcí Słubice a Městským dopravním podnikem Frankfurt nad Odrou (SVF). Linka je 

spolufinancována z prostředků SVF, z obecního rozpočtu Słubic, a také z povinných 

semestrálních jízdenek studentů z Univerzity Viadrina. Autobus č. 983 jezdí od frankfurtského 

nádraží na słubické náměstí Plac Bohaterów. Cena jízdenky se platí v eurech a činí 1,70 €. 

Autobus jezdí každých 30-60 minut a trasa linky je dlouhá přibližně 8 km. Cesta trvá zhruba 

20 minut (zdroj: Wikipedie). Linka byla vytyčena kolem centra Słubic, mj. podél náspu kolem 

Odry směrem k tržišti, a poté na náměstí Placu Bohaterów, zastávky se nacházejí u Collegium 

Polonicum, u pošty a vysokoškolských kolejí Collegium Polonicum. Hlavními zastávkami na 

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ubice_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_lubuskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Uniwersytet_Viadrina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_Bohater%C3%B3w_w_S%C5%82ubicach
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilometr
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německé straně jsou mj. obchodní centrum Oderturm, Univerzita Viadrina a koncová zastávka 

u vlakového nádraží. Všechny německé zastávky umožňují přestup na jiné městské linky 

provozované frankfurtským dopravním podnikem, a to jak tramvajové (1, 2, 3, 4), tak i 

autobusové (980, 981, 985). Některé polské zastávky (např. Intermarché) jsou dodatečně 

využívány meziměstskou autobusovou dopravou (Transhand Słubice, PKS Zielona Góra). 

Polské zastávky mají zároveň německé označení (žluté písmeno H umístěné v zeleném kruhu 

se žlutým lemem) i polské označení (značka D-15, znamenající autobusovou zastávku). 

Ve shrnutí studijní návštěvy zástupci dvou-města Słubice-Frankfurt nad Odrou konstatovali, 

že navzdory mnoha dobrým příkladům spolupráce Słubic a Frankfurtu nad Odrou (mj. v oblasti 

grafické vizualizace a městské hromadné dopravy), přeshraniční spolupráce obou měst musí 

být ještě intenzivnější a konkrétnější, jelikož to očekávají obyvatelé obou měst. A proto obě 

samosprávy v nejbližší budoucnosti sázejí na komunální spolupráci. Mezi jinými podepsaly 

dohodu o společném záměru, jejímž účelem je propojení teplárenských systémů obou měst. 

Díky tomu by oba systémy byly efektivnější, jelikož ve Słubicích je v létě velký přebytek výkonu 

(ohřívá se totiž pouze voda) a bylo by tak možné tepelnou energii zasílat do Frankfurtu, a v 

zimě, v případě poruchy, využívat teplo proudící z Německa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Transhand_S%C5%82ubice
https://pl.wikipedia.org/wiki/PKS_Zielona_G%C3%B3ra
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Příloha č. 3 
 

Studijní návštěva v Gorizii a Nové Gorice (23-25.06.2019) 
 

 
 
Agenda návštěvy:  
 

Ve dnech 23.-25.6.2019 proběhla návštěva slovinského města Nova Gorica a italského města 

Goricia, kde proběhla setkání s vedením obou měst a představiteli ESÚS (EUWT, EGTC) 

EURO-GO “Territory of unicipalities: Gorizia, Mestna občina Nova Gorica and Občina 

Šempeter-Vrtojba”. Tento ESÚS byl zřízen s cílem překonat obtíže při rozvoji a řízení činností 

územní spolupráce podle různých národních právních předpisů a postupů. ESÚS má totiž 

společné podmínky pro celé území a je možné aplikovat podmínky na celé území, při možnosti 

výběru práva země např. pro realizaci VŘ (podle sídla ESÚS, místa realizace aktivity apod.). 

ESÚS vznikl v roce 2011, má rozlohu 365 km² a zahrnuje území města Goricia v Itálii, města 

Nova Gorica a obce Šempeter-Vrtojba ve Slovinsku s celkovým počtem obyvatel cca 73 750. 

Na setkání byla představena společná historie hraničních měst (porozumění a chápání historie 

je jiné na obou stranách hranice), jejich spolupráce a konkrétní projekty, např. v oblasti 

dopravní infrastruktury, kultury, veřejného zdraví (psychiatrie), sportu a rekreace, jejichž 

realizaci a řízení zajišťuje ESÚS prostřednictvím vícezdrojového financování (ESÚS, ITI, 

Interreg), což byl inovativní způsob financování schválený Evropskou komisí. 

 

Klíčové závěry a doporučení z návštěvy: 

Uskutečněná studijní návštěva může být zdrojem nápadů, řešení a také dobré praxe, které po 

odpovídající úpravě bude možné aplikovat v polsko-českém pohraničí, a především 

v takových městech jako Cieszyn – Český Těšín.  

Zaprvé. Zkušenosti představitelů města Gorizia – Nova Gorica, a také Evropského seskupení 

pro územní spolupráci, ukazují, že dva přeshraniční města se mohou ucházet o titul 

Evropského hlavního města kultury (obrázek 9). Potvrzením může být zmíněné město Nova 

Gorica (Slovinsko), které o tento titul usiluje společně se sousední Gorizií (Itálie). Oba města 

vypracovávají společný program propagující a posilující zdroje unikátního přeshraničního 

regionu. Program, který zdůrazní bohatství kulturní různorodosti Evropy, její společnou historii 

a dědictví, a také propagující vzájemné porozumění prostřednictvím univerzálního jazyka 

kreativity. Vedení obou měst shodně konstatovala, že získání titulu Evropského hlavního 

města kultury městům přinese prospěch daleko přesahující období titulního roku.  
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Obr. 9. Logo vytvořené v souvislosti s ucházením se Nové Gorice a Gorizie o titul Evropského 

hlavního města kultury 2025 

 

 

 Zdroj: https://www.go2025.eu/en/ [přístup: 10.10.2019] 

 

Titu Evropského hlavního města kultury je každý rok přiznáván dvěma městům ze dvou 

členských států Evropské unie. Cíle iniciativy zahrnují:   

 ochranu bohatství a různorodosti růžných kultur v Evropě;  

 propagaci společných kulturních hodnost a úspěchů evropských národů;   

 zajištění vlivu kultury na dlouhodobý rozvoj měst. 

 

Kromě toho je titul skvělou příležitostí k reaktivaci či dalšímu rozvoji místního turistického 

průmyslu a ekonomiky prostřednictvím rozvoje kultury. Ucházející se města musí splnit řadu 

podmínek stanovených v právních aktech Evropské unie – mj. propagace vlastní kultury 

prostřednictvím institutu Velvyslance kultury, čili tvůrce silně spjatého s městem, mezinárodní 

spolupráce, zdůrazňování evropských hodnot a realizace kulturních aktivit propagujících 

město a region. Bez významu nejsou ani metody propagování informací o uchazeči: stále větší 

význam se přikládá informačním technologiím.   

 

Ve většině případů se města snaží titul Evropského hlavního města kultury a s ním spojené 

finanční prostředky (po 1,5 mil. eur od EU) využít na rozvoj své kulturní nabídky tak, aby mohly 

přilákat mezinárodní obecenstvo. Vybrané město totiž po dobu 12 měsíců prezentuje své 

historické dědictví, Města a regiony speciálně pro tuto příležitost pořádají koncerty, festivaly, 

výstavy, konference a jiné aktivity reklamující město a region. Jednoznačně převažuje názor, 

že titul Evropského hlavního města kultury značně zvětšuje sociální a hospodářský přínos, a 

to především pokud jsou události součástí dlouhodobé strategie rozvoje kultury města a 

okolního regionu. 

 

Město Nova Gorica se spolu s Gorizií o tento titul ucházejí oficiálně. GO! 2025 kandidatura s 

heslem GO! BORDERLESS je příběh, ve kterém se předchozí vzpomínky a budoucí vize 

spojují a tvoří konkrétní, participační a efektivní strategii pro kulturu obou měst, čímž finálně 

přispívají ke zlepšení kvality života obyvatel celého příhraničního regionu. Zástupci obou měst 

a EGTC GO zdůrazňovali, že kandidatura Nové Gorice má svou sílu právě v přeshraniční 

spolupráci. A proto oba města pracují na společném programu, který nejlépe využije silné 

stránky území s unikátními vlastnostmi a přispěje k tomu, že v roce 2025 zde bude centrum 

Evropy. Vedení obou měst vyjádřilo přesvědčení, že v rámci ucházení se o titul Evropského 

hlavního města kultury městy rozdělenými hranicí, je nezbytná práce v přeshraničním týmu. 

Je to velmi důležité už jen z hlediska propagace obou měst, a také z hlediska rozvoje 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Regionu&action=edit&redlink=1
https://img.rtvslo.si/_up/upload/2019/05/21/65586522.jpg
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kulturních průmyslů, kreativních průmyslů a nabídky cestovního ruchu (což se ve finále odrazí 

rovněž v lepších ekonomických výsledcích obou měst a celého regionu).   

Zadruhé. Příklad Nové Gorice a Gorizie dokládá, že je možné realizovat efektivní přeshraniční 

projektovou činnost v rámci EGTC: European Grouping of Territorial Cooperation/Evropské 

seskupení územní spolupráce.  

EGTC byla vytvořena za účelem usnadnění přeshraniční, nadregionální a meziregionální 

spolupráce mezi členskými státy a jejich úřady na regionální a místní úrovni. EGTC partnerům 

umožňují realizaci společných projektů, výměnu zkušeností a zlepšení koordinace územního 

plánování, jeho hlavním cílem je zjednodušení a propagace územní spolupráce, a to 

především mezi jeho členy, se zapojením minimálně jednoho aspektu přeshraniční, 

nadnárodní a meziregionální spolupráce za účelem posílení hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti v EU. Úkoly mohou zahrnovat zvláštní aktivity územní spolupráce mezi členy 

EGTC za finanční podpory Evropské unie nebo bez takové podpory. EGTC lze svěřit úkol 

realizace programů spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro 

regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu nebo Fondu soudržnosti, nebo jiných projektů 

přeshraniční spolupráce, které mohou být financovány EU nebo nikoliv. Příklady takových 

aktivit zahrnují provozování přeshraničních dopravních objektů nebo nemocnic, realizaci 

projektů přeshraničního rozvoje nebo jejich řízení, a také sdílení odborných znalostí a dobré 

praxe. Právní struktura EGTC se opírá o zakladatelskou smlouvu mezi zúčastněnými subjekty 

a stanovy určující organizační a funkcionální principy, EGTC má právní subjektivitu, a jeho 

účelem je realizace programů a projektů nebo konkrétních aktivit v rámci územní spolupráce.   

Díky EGTC obce a jiné zúčastněné subjekty mohou být organizovány v právní formě, která 

přeshraniční organizaci zajistí vůči členským státům autonomní existenci; a disponování 

právní subjektivitou ji umožňuje jednat přímo zároveň ve vztahu k jejím členům, jak i ve vztahu 

k jiným institucím společenství a třetím stranám. A proto je EGTC – i s omezeními vyplývajícími 

z nařízení EU – užitečným nástrojem pro pokračování v rozvoji přeshraniční územní 

spolupráce mezi místními úřady. A kromě toho tento právně-institucionální nástroj žádným 

způsobem není v rozporu s jinými nástroji spolupráce, takovými jako programy Interreg, které 

již existují. 

 

EGTC mohou založit partneři se sídlem v nejméně dvou členských státech (nebo v jednom 

členském státě a nejméně v jednom státě nepatřícím do EU) a patřící do nejméně jedné 

z následujících kategorií:   

 členské státy nebo úřady na národní úrovni; 

 regionální úřady; 

 místní úřady; 

 veřejnoprávní podniky nebo veřejnoprávní subjekty;  

 podniky, které byly pověřeny poskytováním služeb ve všeobecném hospodářském 

zájmu;   

 národní, regionální nebo místní úřady, subjekty nebo podniky ze třetích zemí (s 

vyhrazením zvláštních podmínek);   

 sdružení sdružující subjekty patřící do nejméně jedné z těchto kategorií.   

 

V roce 2010 sousedící obce Gorizia v Itálii a Nova Gorica a Šempeter-Vrtojba ve Slovinsku 

oficiálně zahájily postup, jehož cílem je získání povolení na založení Evropského seskupení 

územní spolupráce (EGTC GO) s názvem „Územní obcí: obec Gorizia (I), Mestna občina Nova 

Gorica (SLO) a Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)”. V roce 2011 bylo EGTC GO založeno 
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(celková rozloha je 365 km², celková populace - 73 750 osob). Logo EGTC Go je prezentováno 

na obr. 10. 

Obr. 10. Logo vytvořené v souvislosti se vznikem European Grouping of Territorial Cooperation 

Go  

 

 

 
Zdroj: http://www3.comune.gorizia.it/en/node/751 [přístup: 10.10.2019] 

 

Obce Gorizia, Nova Gorica a Šempeter-Vrtojba vyhodnotily, že právě tento evropský nástroj 

územní spolupráce je nejvhodnějším způsobem pro další rozvoj jejich spolupráce zahájené 

v roce 1964, kdy se uskutečnilo první setkání vedení Gorizie a Nové Gorice. Do zahájené 

spolupráce se postupně zapojily jiné obce a instituce podél hranice mezi Slovinskem a Itálií. 

Dle představitelů EGTC GO harmonizace úsilí ve prospěch rozvoje partnerů tvořících EGTC 

GO byla těžká zároveň vzhledem k rozdílům v právně-administrativních systémech, jak i 

vzhledem k různým politickým vizím. V roce 2002 starostové obcí Gorizia, Nova Gorica a 

Šempeter-Vrtojba vytvořili „Tre Giunte”, tj. bezprostřednější kanál spolupráce mezi třemi 

správami, na bázi pravidelných setkání v průběhu roku pro společné řešení nejdůležitějších 

problémů, které byly předmětem společného zájmu a společného rozhodování. Tato 

spolupráce v průběhu let nabírala na síle a v důsledku vedla ke vzniku EGTC GO v roce 2011. 

 

Cílem vzniklého EGTC GO je bezprostřední realizace společných projektů, a to jak ve 

Slovinsku, jak i v Itálii, investování do společného území EGTC GO bez omezení na státních 

a administrativních hranicích, a také koordinace přeshraničních investic. EGTC GO tak 

odehrává klíčovou roli ve společném realizování přeshraničních aktivit. Za tímto účelem je 

aplikována úspěšně otestována metoda řízení přeshraničních projektů a realizace 

přeshraničních investic v rámci programu CBC 2014-2020 Interreg V-A Itálie-Slovinsko. 

 

 

 

 

Dodatečné poznámky: 

 prezentovaná města nemají jazykovou výhodu jako my (čeština/polština), pro mnohé 

je jazyková bariéra problém při komunikaci i spolupráci (italština/slovinština); 

 spolupráce obou měst funguje, ale ještě nejsou velké hmatatelné výsledky 

spolupráce (dílčí projekty v oblasti dopravní infrastruktury, kultury, veřejného zdraví 

(psychiatrie), sportu a rekreace 

http://www.euro-go.eu/
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o "Isonzo - Soča" pilotní projekt, který rozvine integrovanou přeshraniční síť 

cyklo a pěších stezek; 

o pilotní akce v oblasti zdraví/zdravotnictví, která má v úmyslu vybudovat síť 

integrovaných služeb poskytujících společné využívání zdravotnických 

systémů; 

o spolupráce Českého Těšína a Cieszyna je daleko intenzivnější, trvá mnohem 

déle a výstupů spolupráce je mnohem více; 

o zástupci Gorizie a Nove Gorice by se rádi přijeli podívat na spolupráci 

Českého Těšína a Cieszyna; 

 v plánu pro bližší spojení obou města je národní projekt na propojení železnic 

o cílem projektu je nastartovat nové ekonomické perspektivy v oblasti dopravy 

a logistiky propojením chybějícího železničního spojení mezi Itálií a 

Slovinskem; 

 zřízený ESÚS (EGTC) EURO-GO “Territory of municipalities: Gorizia, Mestna občina 

Nova Gorica and Občina Šempeter-Vrtojba” je příkladem rozvíjející se spolupráce 

o zřízená projektová kancelář (6 lidí) se zástupci/zaměstnanci z obou měst, 

většinou placení z projektů spolupráce; 

o ESÚS má společné podmínky pro celé území a je možné aplikovat podmínky 

na celé území ESÚS (dá se obejít národní legislativu, platí podmínky ESÚS) 

- možnost v ESÚS si vybrat právo země např. pro realizaci VŘ (podle sídla 

ESÚS, místa realizace aktivity, …); 

o ESÚS dostal od svých zřizovatelů volnost v rozhodování vybrat právo země 

podle potřeby (nejvhodnější, nejjednodušší, nejrychlejší, …); 

o inovativní přístup k ESÚS schválený Evropskou komisí spočívající 

v kombinaci tří zdrojů financování (ESÚS, Interreg, ITI) na poměrně malém 

území; 

 díky spolupráci obě města rostou společně. 

Hlavní inspirací pro města Český Těšín a Cieszyn do budoucna jako vyšší stupeň spolupráce 

může být vznik malého ESÚS (Český Těšín a Cieszyn) s využitím kombinace zdrojů 

financování k vlastnímu řízení rozvoje přeshraniční spolupráce obou měst. 

(zdroj: Vlastní zpracování na základě dostupných internetových tematických portálů)  

 

 

    

 


