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Vycházka nás tentokrát zavedla do Polského 

Těšína.  

Z nádraží v Českém Těšíně jsme se vydali po ulici 

Střelniční a přes hraniční most do městského 

lesíka teď už polského Těšína, který je zároveň 

přírodní rezervací s výskytem hvězdnatce 

čemeřicového – lidově zvaného těšíňanka (polsky 

cieszynianka wiosenna). Naše první zastávka byla u 

pomníku Měška I. (1252/1256 – 1314/1315), prvního 

těšínského knížete.  Pomník zde byl postaven v roce 

1931 a jeho autorem je Jan Raszka (narozený 

v Ropici). 

Cesta pokračovala dále nyní už po silnici směrem 

k evangelickému kostelu Ježíše, který jsme si mohli 

také prohlédnout. Je to největší protestantský 

kostel v Polsku. Původně na tomto místě stál 

dřevěný kostelík a tento kostel zde byl postaven na 



základě smlouvy podepsané mezi císařem Josefem 

I. a švédským králem Karlem XII. v letech 1710-

1722 podle plánů architektů J. J. Hausrückera a 

j.Rieda z Opavy. Věž byla dokončena až v roce 

1750. 

Od kostela se pokračovalo ulicí Bělskou kolem 

nemocnice až na ulici Kolejowou. Po ní jsme při 

přechodu přes viadukt mohli vidět neobarokní 

budovu z roku 1903 vybudovanou jako sídlo 

Alžbětinek. Tento klášter byl postaven v letech 

1900-1903 podle návrhu dalšího opavského 

architekta J. Müllera. V části budov se nachází 

nemocnice, která byla původně určena pro ženy a 

děti. 

Na kruhovém objezdu u kláštera jsme uhnuli doprava a vydali se po ulici Hieronima 

Przepilinskiego (pojmenované podle velitele Slezské legie). Na této ulici byly výhledy na 

panorama Slezských a Moravskoslezských Beskyd od Klimczoku po Lysou horu. Dobře je 

vidět pásmo Čantoryje a Stožka a také Velký Javorový. 

Překročili jsme můstkem Hraniční silnici směrem na ulici Pikiety a došli až k hranici 

s obcí Zamarski. Kousek jsme se vrátili zpět a pokračovali směrem na Rudow.  



Opět se nám naskytly daleké 

výhledy, alejaksi jsem  nedávala 

pozor a tak nevím kam až jsme 

dohlídli ;-) 

Každopádně jsme došli až na ulici 

Kamennou, kde jsme se na chvilku 

mohli zastavit u bývalého 

kamenolomu na těšínit (ale opravdu 

jen na chvilku, protože jsme zrovna 

měli přestávku jen několik desítek 

metrů odtud). Těšínit je vyvřelá 

hornina typická pro tuto oblast a 

poprvé ji identifikoval a popsal 

Ludwik Hohenegge, autor první 

podrobné geologické mapy 

Těšínského knížectví z roku 1861. 

Stará, všem známá pravda říká, 

kdokoliv chce postavit něco 

trvalého a bezpečného, musí stavět 

na pevném a stabilním podloží, na 

tvrdé skále. Právě takto byl 

založen Těšín. 

Od kamenolomu jsme se už vraceli zpět do Těšína. 

Ulicí Rudowskou jsme stoupali až na vrchol části 

zvané Pastwiska. Název je odvozen od pastvin, které 

se tady nacházely a na konci 16.století byly 

majetkem několika těšínských měšťanů. 

Na vrcholu nazývaném Boží muka stojí soukromá 

sloupová kaplička. Ta byla podle pověsti vybudována 

na hrobech z roku 1646, ve kterých byli pohřbeni 

švédští vojáci záludně vylákáni a pak zavražděni 

rakouskými vojáky. Ti jim slíbili, že mohou svobodně 

odejít z obléhaného těšínského zámku.  

Od božích muk jsme už scházeli po Kostelní ulici až 

ke kostelu Boží Prozřetelnosti, kde jsme měli dvě 

zastávky už v minulém roce, když jsme šli směrem 



k rezervaci Kopce. U tohoto 

kostela jsme si dali opět 

pauzu a opět jsme něco 

malého pojedli a popili. 

Původně byl tento kostel 

hřbitovní kaplí postavenou 

na začátku 20. století, 

později se stal farním 

kostelem. 

Nyní jsme už, pro nás 

známou cestou, pokračovali 

zpět do Těšína. Trasa vedla 

pod viaduktem ulice 

Hraniční. Cestou jsme narazili i na malého ježka. 

Další zajímavou stavbou na trase byla bývalá budova vozovny tramvají.  V Těšíně totiž 

jezdily 

tramvaje na 

tehdy 

nejkratší 

tramvajové 

trati na našem 

území. Trať 

měřila 1800 m 

a spojovala 

nádraží 

s historickým 

centrem 

města. Od nynějšího nádraží v Českém 

Těšíně vedla trať po ulici Nádražní a 

Hlavní třídě přes most a na polské straně 

se u zámku lomila vpravo. Pokračovala po 

ulicí Hluboké kolem těšínského náměstí a 

končila na křižovatce ulic Wyzsa Brama a 

Bělská. To je křižovatka kousek od 

evangelického kostela Ježíše, který jsme 

navštívili na začátku naší vycházky a 

touto křižovatkou jsme také procházeli. 



Provoz na trati byl zahájen 12.2.1911 a ukončen byl 2.4.1921 hlavně z důvodu, že trať 

vedla nyní již mezi dvěma státy, na mostě byly zřízeny celnice a vozy musely vždy 

zastavit, aby se mohla vykonat celní prohlídka. Plynulá doprava byla tudíž těžce narušena.  

15.10.2010 byla na budově vozovny v Cieszyně odhalena pamětní deska.  

My jsme od vozovny pokračovali dál kolem řeky Olše k hraničnímu mostu. Zde, u zámku, 

můžeme vidět další pomník Jan Raszky věnovaný slezským legionářův v Těšíně. Někdy se 

nazývá také Těšínské niké a připomíná padlé vojáky Slezské legie bojující za první 

světové války na straně Ústředních mocností. 

Tady se naše 

skupina 

rozdělila. 

Někteří 

utíkali na 

vlak, někteří 

pokračovali 

dále na 

Těšínské 

náměstí a my 

jsme se 

pomalu vydali 

směrem 

k vlaku.  

Na druhé 

straně 

hraničního mostu jsme míjeli, nyní nově postavenou, legendární kavárnu Avion. Fungovala 

v letech 1933-1939, kdy byla také místem schůzek pašeráckých gangů. Kariéra kavárny 

trvala pouze několik let, jelikož byla vážně poškozena při výbuchu v září roku 1939, když 

chtěli ustupující polští vojáci vyhodit do povětří nedaleký hlavní most.  



Kavárna je v současné době majetkem města Český Těšín. Provozovatelem kavárny je 

Městská knihovna ve spolupráci se Střední školou hotelovou a obchodně podnikatelskou, 

která zajišťuje kavárenský provoz. V čítárně kavárny jsou nabízeny nejnovější české a 

polské tituly novin a časopisů a pravidelně jsou zde pořádány kulturní akce. 

Do kavárny jsme se nepodívali, ale nechali jsme se strhnout skupinou našich turistů, 

která utíkala na vlak. Ten jsme samozřejmě nestihli a tak jsme zbytek času do odjezdu 

dalšího vlaku strávili v nově upravené restauraci hotelu Piast. 

 

 

 

 

 

 


