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Muzeum Těšínska vypráví
„Příběh Těšínského Slezska“

Dlouhých dvacet let trvalo, než byla zrekonstruována historická budova Muzea Těšínska.
Přestavba byla naplánovaná na rok 1999, majetkoprávní spory však rekonstrukci přerušily až
do roku 2018. Po dvou letech prací se mohli první návštěvníci muzea nechat provést „Příběhem
Těšínského Slezska“ – expozice, kterou s velkým
nasazením připravoval kolektiv Muzea Těšínska
a která představuje vývoj Těšínského Slezska
od dob prehistorických po nedávnou minulost.
Milovníci historie se tak mohou seznámit nejen
s bohatou historií regionu, ale také s krajinným
prostředím, hmotnou kulturou a zvyky, které
k této historické zemi neodmyslitelně patří.
Součásti stálé expozice, kterou najdeme na čtyřech podlažích, je rovněž studovna, depozitář
muzejní knihovny Silesia, přednáškový sál,
herna pro nejmenší a upravené nádvoří, které
vybízí k odpočinku. Jedním z nejhodnotnějších
a nejvzácnějších vystavených exponátů je
originál takzvané těrlické madony. „Tento výjimečný gotický obraz z přelomu 15. a 16. století
byl objeven pouhou náhodou. Skrýval se totiž pod
několika vrstvami jiných maleb, což se odhalilo

při restaurování původního barokního díla z kostela svatého Vavřince v Těrlicku-Kostelci. Věřím,
že to musel být pro restaurátory šok, když zjistili,
že je před nimi zhruba pět stovek let starý obraz,
jakých je v republice jen poskrovnu,“ řekl náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo a poděkoval
za zapůjčení Ostravsko-opavskému biskupství,
které obraz vlastní. Muzeum Těšínska zajistilo
obrazu odpovídající stálé prostředí, klimatické
podmínky, bezprašnou vitrínu, studené osvětlení obrazu a především stálý 24hodinový dohled
bezpečnostními kamerami s napojením na pult
centralizované ochrany Policie ČR. Gotická těrlická madona je součástí stálé expozice.
„Pro Moravskoslezský kraj je tato rekonstrukce
jednou z nejvýznamnějších investičních akcí.
Z evropských zdrojů se nám na ni podařilo získat
99 a půl milionu korun, stát přispěl necelých 6 milionů, zbytek šel z krajského rozpočtu. Díky těmto
prostředkům byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, která začala v roce 1998 a byla přerušena
v roce 2000. Jsem rád, že je konečně tato památkově chráněná budova v reprezentativním stavu,
který si rozhodně zaslouží,“ uvedl hejtman Mo-

ravskoslezského kraje Ivo Vondrák a doplnil, že
samotná stavba stála 80 milionů korun a jejím
zhotovitelem byla společnost Morys. Expozici
měla na starost společnost M plus a Muzeum
Těšínska, náklady na její zhotovení byly vyčísleny na více než 21 milionů. Zbývající prostředky
pokryly další nutné výdaje, které s dokončením
přestavby a vytvořením expozice souvisely.
Budova prošla celkovou revitalizací a vlhké zdi
suterénu pak sanací. Musely se zpevnit střešní
krovy, vyměnit strop budovy. Měnily se omítky
i všechny podlahy. Opravovala se původní okna
a vytvořily důkladné kopie původních dveří.
Stálá expozice je hlavním lákadlem muzea. Jsou
zde ale i knihovna, přednáškový sál, studovna
nebo ateliér vhodný na konání nejrůznějších
akcí. „ Až během několikatýdenního zkušebního
provozu se ukáže, co je třeba ještě zlepšit. Na začátku nového školního roku bychom totiž rádi uvítali především učitele, žáky a studenty, kteří tvoří
dlouhodobě nejpočetnější a nejvýznamnější cílovou skupinu našich návštěvníků. Školy budou mít
u nás k dispozici velké prostory vhodné pro netradiční výuku nebo i konání různých workshopů,“
sdělil ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka
a dodal, že celý objekt muzea je bezbariérový.
Doplnil, že během léta bude v budově zpřístupněna i zcela nová výstavní síň pro proměnné
dočasné výstavy. Jako první zde bude k vidění
od 28. července výstava ke stému výročí zrodu
města Český Těšín.
„Jarek Nohavica ve své Těšínské zpívá - Jednou
za sto let zázrak se koná, zázrak se koná. Otevření muzea je bezesporu zázrakem pro naše město, ale jak již to bývá i za těmi zázraky musí stát
lidé, jejich verva, nadšení, píle, touha jít za svými
sny a nikdy se nevzdávat. Všem těmto lidem patří náš obrovský dík, uznání a vděčnost, že díky
jejich houževnatosti a odhodlání se podařilo vytvořit velkolepé dílo pro další generace. A co přát
Muzeu Těšínska? Snad jen krásné dlouhé třetí
tisíciletí plné spokojených návštěvníků.“ řekla
starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková a zdůraznila, že Muzeum Těšínska považuje
za jednu z hlavních turistických atrakcí v regionu, kterou rozhodně stojí za to vidět.
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