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Český Těšín, Gymnázium, Frýdecká 30, kulturní památka rejstř. č. ÚSKP 33387/8-2741  – výměna 
elektroinstalace  

Vyjádření dle §14 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 
 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě (dále jen NPÚ), obdržel dne     
13. 4. 2016 písemnou žádost Městského úřadu Český Těšín, odboru územního rozvoje,                             
č. j. MUCT/14168/2016, o zpracování odborného vyjádření k výměně elektroinstalace a svítidel v 
gymnáziu na ul. Frýdecké č. o. 30, které je kulturní památkou, evidovanou v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 33387/8-2741.  

Součástí žádosti je projektová dokumentace „Celková rekonstrukce elektroinstalace školy - 
Gymnázium Český Těšín“, zpracovaná firmou RH Partner Engineering, s. r. o., Ing. Vlastimilem Lackem 
v březnu 2016.    
 Původní svítidla nejsou dochována, byla nahrazena stávajícími v 70. – 80. letech 20. století, 
stejně jako veškerá elektroinstalace, vypínače, zásuvky.  
  

Předmětem žádosti je posouzení záměru rekonstrukce elektroinstalace ve všech podlažích         
budovy gymnázia, tj. zásuvkové a světelné obvody, připojení trvale umístěných elektrospotřebičů a 
slaboproudé rozvody. 

Popis navrhovaných úprav: 

Stávající elektroinstalace bude demontována a kompletně nahrazena novou. Hlavní kabelové 
rozvody zůstanou v původním umístění. Vedení bude umístěno převážně pod stropem, na chodbách 
bude zachováno stávající obložení. 

Stávající osvětlení bude demontováno a budou instalována nová svítidla a jejich ovládání.           
Ve většině prostorů budou umístěna svítidla nástěnná a přisazená na strop, v umývárnách a WC 
v příslušném bezpečnostním krytí.    

 
 

Budova gymnázia v Českém Těšíně je významnou funkcionalistickou stavbou, vybudovanou 
v letech 1930 – 1935 dle projektu Jaroslava Fragnera.  Kulturní hodnota památky spočívá v celkové 
kompozici stavby, čistotě architektonického řešení, jednoduchosti a utilitárnosti, při naplnění 
požadavků na estetické působení, bez zbytečné okázalosti. Eleganci a geometrickou čistotu tvarů 
podtrhují použité materiály – zdivo s bílou omítkou, beton, kov a sklo.  

Chráněné památkové hodnoty dané kulturní památky:  

MUCT/14168/2016 
  

NPU-381/29153/2016 Ing. arch. Kozelská 
Bencúrová Helga 

16. 05. 2016 

 
Město Český Těšín 
náměstí ČSA 1/1 
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN 

 

820.1. 
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Dopad navrhovaných stavebních úprav na památkové hodnoty kulturní památky: 
Provedení požadovaných prací dle předložené žádosti je z hlediska zájmů státní památkové 

péče akceptovatelné při respektování níže uvedené podmínky: 
- Konkrétní typy jednotlivých svítidel, zásuvek a vypínačů budou před zahájením stavby 

prokazatelným způsobem odsouhlaseny se zástupcem státní památkové péče.  
 
Odůvodnění
Podmínka byla stanovena s ohledem na uchování památkové hodnoty dané kulturní 

památky, barevné jednoty a estetické hodnoty i v interiéru stavby.   

:  

 

Doporučuje se zvážit ponechání svítidel v prostoru tělocvičny, i když se nejedná o původní, 
ale pozdější, atypická svítidla, ovšem zhotovena na dobré estetické a řemeslné úrovni. Tato svítidla 
by bylo vhodné doplnit o nová tak, aby bylo dosaženo potřebné intenzity osvětlení. 

Doporučení: 

 

Toto posouzení odborné organizace je dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění, podkladem k závaznému stanovisku orgánu státní památkové péče.  

 

 

Ing. arch. Marie Bartošová 
vedoucí odboru péče o památkový fond 
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