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Při celkové rekonstrukci muzea 
byla obnovena většina historických 
prvků budovy a zachoval se i její 
neorenesanční charakter. Muze-
um v ní dnes nabízí především 
moderní stálou interaktivní expo-
zici „Příběh Těšínského Slezska“ 
a do 28. července 2021 i prodlouže-
nou výstavu „100 let města Český 
Těšín“.

Poznejte Příběh 
Těšínského Slezska
Stálá muzejní expozice představuje 
na čtyřech podlažích a několika 
stech metrech čtverečních vývoj 
Těšínského Slezska od prehistorie 
až do poloviny 20. století. Nechává 
nahlédnout do někdejšího života 
místních lidí, připomíná počátky 

dolování uhlí i rychlý průmyslový 
rozvoj na přelomu 19. a 20. století, 
který tuto dříve idylickou oblast 
pod horami zcela proměnil. Na své 
si zde přijdou i zájemci o poznání 
přírody. 
Jedním z nejvzácnějších exponátů 
je originál takzvané těrlické ma-
dony, gotický obraz z přelomu 15. 
a 16. století. Objeven byl náhodou 
při restaurování původního barok-
ního díla v kostele svatého Vavřin-
ce v Těrlicku-Kostelci. Návštěvníci 
se však pomocí multimediálních 
prvků seznámí i s dosud nevystave-
nými sbírkovými předměty. 
Stálá expozice je přitom pouze částí 
rozlehlého výstavního a edukační-
ho komplexu muzea. Patří k němu 
také knihovna, přednáškový sál, 

Muzeum Těšínska
Muzeum Těšínska najdete v nově otevřené bezbariérové historické budově na 
Hlavní třídě v Českém Těšíně, do níž se vrátilo po 20 letech. Přibližuje historii, 
přírodovědu a vlastivědu oblasti Těšínského Slezska. Patří mezi čtyři krajská 
muzea a je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje.
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studovna či ateliér k pořádání 
akcí. Žáci, studenti a učitelé, kteří 
dlouhodobě tvoří nejpočetnější ná-
vštěvnickou skupinu, mají k dispo-
zici prostory vhodné pro netradiční 
výuku i workshopy. Navazuje na ně 
venkovní miniamfiteátr a lapidári-
um s kamennými artefakty. 

Úctyhodných 100 let 
města Český Těšín
Premiérou nové výstavní síně 
Muzea Těšínska se stala expozice 
ke stému výročí zrodu Českého 
Těšína.
Město, stejně jako celé historické 
Těšínské Slezsko, se dělilo v pod-
mínkách ostrých národnostních 
střetů po skončení první světové 
války. Tehdy se na troskách staré 
střední Evropy budovaly národní 
státy, v tomto případě Českoslo-
vensko a Polsko.
Samotný dokument o rozdělení 
Těšínska, včetně města Těšína, byl 
vydán v Paříži 28. července 1920. 
Obě administrativy slavnostně 
převzaly svá území 10. srpna 1920, 
symbolicky na náměstí v Těšíně. 
Tímto se začala psát historie nově 
vzniklého Českého Těšína.
V meziválečném období se město 
rychle rozvinulo, zejména z urba-
nistického hlediska. Přibyly v něm 
mnohé důležité objekty – úřady, 
školy, nemocnice a další. Česko-
slovenský stát přispěl na výstav-
bu Českého Těšína půjčkou 15 
milionů tehdejších korun. Někdejší 
předměstí Těšína se mělo stát 
„výkladní skříní“ nového státu, 

dokládající jeho ekonomický po-
tenciál. Český Těšín získal význam-
né správní funkce, stal se sídlem 
stejnojmenného politického okresu, 
jímž zůstal až do správní reformy 
v roce 1960. Zakotvily tu i další 
úřady, instituce a školy.
Výstava zachytila Český Těšín v ně-
kolika rovinách: politicko-správní, 
architektonické, hospodářské, nábo-
ženské, školské a kulturně spolkové. 
Značná pozornost je v ní zaměřena 
na meziválečné období, avšak je 
nastíněna i situace po druhé světové 
válce až do současnosti. 
K prezentaci jsou využity předměty 
ze sbírek Muzea Těšínska, měst-
ských institucí i od soukromých 
sběratelů, jimiž autoři výstavy 
poukázali na neobyčejnou historii 
města.  

Praktické  
informace o muzeu
Muzeum Těšínska je otevřeno 
od úterý do neděle od 9 do 17 ho-
din. Na prohlídku si vyhraďte zhru-
ba dvě hodiny. Dopravíte se sem 
vlakem, autobusem, autem i na kole. 
Z nádraží je to pár minut chůze.  

Více na www.muzeumct.cz.
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Znovuotevření historické budovy Muzea Těšínska, 19. června 2020 


