
Městská radnice v Českém Těšíně

Po  vzniku  města  Český  Těšín,  rozdělením  Těšína  na  základě  rozhodnutí  Rady 
velvyslanců ze dne 28. července 1920, vyvstala naléhavá potřeba vybudovat kompletně nová 
městská zařízení, jejichž převážná část zůstala na pravém břehu řeky Olzy, na území polského 
Cieszyna.  Na  tento  stavební  rozvoj  poskytla  československá  vláda  v  červenci  1922 
jednorázový, bezúročný investiční úvěr ve výši 15 miliónů korun. Nové město potřebovalo 
své školy, plynárnu, vodárnu, jatka a také hřbitov.

Dovršením přerodu bývalého těšínského předměstí ve skutečné město se pak měla stát 
nová městská radnice. Její  stavba však byla ze státní půjčky financována už jen částečně. 
Pozemky pro její umístění získalo město darem a již v květnu 1924 vypisuje městská rada,  
pod vedením starosty Koždoně, soutěž  na architektonické řešení projektu. Ačkoliv se sešlo 18 
návrhů, vítězný projekt architekta Viléma Richtera z Moravské Ostravy, vzešel až z druhé 
soutěže konané v únoru 1925. Rovněž zadání stavebních prací nebylo jednoznačné a neobešlo 
se dokonce bez odvolání k Zemské správní komisi pro Slezsko. Nakonec však byl potvrzen 
výběr firmy Ing. Eugena Fuldy z července 1927, s předpokládaným nákladem 1 049 544 Kč. 
Tato částka však byla nakonec značně překročena.

Stavební práce začaly 2. dubna 1928 a trvaly až do 5. prosince 1928. Interiéry byly 
dokončeny 1. února 1929. Centrum nového města tak získalo novou dominantu se zajímavě 
řešeným novorenesančním štítem a zastupitelé Českého Těšína důstojný stánek. Slavnostní 
schůze na oslavu otevření radnice se pak konala 14. dubna 1929 za účasti okresního hejtmana 
v Českém Těšíně a rady politické správy JUDr. Josefa Michálka. Hodiny v průčelí radnice 
začaly městu odměřovat čas.

A přišly  těžké  chvíle:  po polské  okupaci  Těšínska  v roce 1938 si  budovu radnice 
pronajala "Górnicza i hutnicza spółka akcyjna" pro své kanceláře. O pár měsíců později zde 
sídlí tatáž společnost, ovšem už s názvem: "Berg-und Hüttenwerks-Gesellschaft". Z Českého 
Těšína se v rámci Třetí říše stává městská čtvrť Teschen-West.

Po  osvobození  je  radnice  opět  sídlem  zastupitelstva  města,  tentokrát  v  podobě 
MěstNV. Od pádu komunistického režimu zde sídlí městský úřad Českého Těšína.
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Budova městské radnice v Českém Těšíně na dobové pohlednici z roku 1929


