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Skončila  rekonstrukce budovy muzea na Hlav-
ní  třídě.  Na  obnově  pracovali  dělníci  od  břez-
na  loňského  roku. Objekt byl  léta v havarijním 
stavu, depozitáře se z něj odstěhovaly už v roce 
1998. Znovuotevření historické budovy s nový-
mi expozicemi proběhne v červnu, kdy si připo-
mene sto let od svého vzniku. 
komplikace se statikou
Budova se přibližně 20  let nevyužívala, což se 
podepsalo na jejím stavu. V suterénu byla zjiš-
těna zvýšená vlhkost kamenných základů i  ci-
helných stěn. V  krovu, trámech pod stropními 
nosníky a ve zdivu se objevily stopy dřevokaz-
ných  hub.  Největší  komplikace  nastaly  v  sou-
vislosti  se  statikou.  Jako naprosto  nevyhovu-
jící  se  ukázaly  také  dřívější  úpravy  dřevěných 
stropních  trámů  nad  třetím  podlažím,  kde  se 

musel rovněž vybudovat nový železobetonový 
strop.
expozice na všech patrech
Náročná  rekonstrukce  byla  projektována  s  cí-
lem  zachovat  historický  ráz  neoklasicistní 
stavby z 19. století a zároveň ji přizpůsobit sou-
časným požadavkům a trendům v muzejnictví. 
Objekt je bezbariérový, nový je například osob-
ní výtah a stolový výtah pro dopravu knih. Pod 
dohledem  památkářů  dělníci  repasovali  scho-
diště  a  doplňovali  podlahy  replikou  historické 
dlažby, kterou dovede vyrobit pouze jedna ma-
nufaktura. Součástí proměny budovy muzea je 
i adaptace podkroví pro účely muzejní pedago-
giky a práce s veřejností. Úpravou prošel  i mu-
zejní  dvůr  s  prostory  pro  pořádání  kulturních 
aktivit.    „V    současné době  realizujeme  v    jed-
notlivých  podlažích  budovy  úpravy  pro  expo-

zice,“ řekl vedoucí projektu Milan Válek ze spo-
lečnosti  Metrostav,  která  je  dodavatelem  díla.  
Náměstek  hejtmana  a  zastupitel  města  Sta-
nislav  Folwarczny  uvedl,  že  obnova  výstavní 
budovy je pro něj velkou osobní satisfakcí. „Re-
gionální muzeum, které má pobočky po celém 
Těšínsku,  získá konečně zpět  svou  reprezenta-
tivní budovu, zázemí pro pedagogickou činnost 
a  důstojné  výstavní  prostory  v  budově  z  roku 
1886, kterou postavil významný těšínský stavi-
tel  Jedek. Muzeum  je  zařízením Moravskoslez-
ského  kraje  a mám  radost,  že  se  konečně  po-
dařilo zachránit zbědovanou dominantu Hlavní 
třídy. Modernizace budovy a vybudování expo-
zic vyjdou přibližně na 120 milionů korun. Díky 
dobře  zpracovanému  projektu  pokryjí  85  pro-
cent  nákladů  evropské  fondy,  deseti  procenty 
přispěl český stát,“ uvedl náměstek hejtmana.

Sté výročí města oslavíme  
mimo jiné otevřením muzea

Kontrolní den na finiši. Schodiště jsou po opravě 
k nepoznání.

Úpravou prošel také prostor před 
reprezentační budovou.

rekordní  
krajské investice  
na území města
V  tomto  volebním  období  se  nám 
v nové  krajské  koalici  podařilo  za-
jistit  pro  město  –  kromě  zmíněné 
rekonstrukce muzea  –  jen  v  rámci 
největších projektů více než 587 mi-
lionů  korun.  Prostředky  byly  pou-
žity  na  vybudování  Integrovaného 
výjezdového  centra,  výstavbu  tě-
locvičny  gymnázia,  opravy  silnic, 
investice  do  Těšínského  divadla, 
Albrechtovy  střední  školy  a  další. 
Většina akcí již proběhla, v letošním 
roce nás čeká výstavba Malé scény 
Těšínského  divadla,  rekonstruk-
ce  Polského  gymnázia  a  výstavba 
trafostanice  pro  IVC.  Tuto  koalici 
(ANO,  KDU-ČSL  a  ODS)  hodnotím 
z pohledu města jako historicky vý-
jimečnou a přínosnou. Mimořádná 
je kromě investic do hmotného ma-
jetku i podpora sociálních služeb. 

Vít Slováček,  
místostarosta města  

a krajský radní

Nebude to klasická muzejní expozice
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V nově rekonstruované muzejní bu-
dově  dostane  město  Český  Těšín 
důstojný dar ke stému výročí svého 
vzniku a celá česká část Těšínského 
Slezska prezentaci osídlení a dalšího 
vývoje Těšínska.
Projekt  dokončení  rekonstrukce 
výstavní  budovy  muzea  na  Hlavní 
třídě,  to  je  více  než  16  let  příprav, 
studií,  žádostí  a  také  soudních  jed-
nání s cílem se majetkově vypořádat 
s  menšinovými  vlastníky,  kteří  žijí 
v zámoří.
Rekonstrukce  začala  v  roce  1998, 
ještě v režii okresního úřadu, ale prá-
ce byly zastaveny z důvodu restituč-
ních  nároků.  Budovu  jsem  přebíral 
v  havarijním  stavu,  prakticky  bez 
oken  v  zadním  traktu.  Nyní,  po  té-
měř dvou letech, končí stavební část 
a začíná období půlročního vybavo-
vání expozic.
Poprvé  v  historii  budou  návštěv-
níkům  zpřístupněny  všechny  části 
budovy.  Od  sklepních  prostor,  kde 

se seznámí s počátky dolování uhlí, 
protože  region  obrovskou  měrou 
utvářelo  hornictví,  přes  další  pa-
tra  expozic  s  mnohdy  dosud  ne-
prezentovanými  etnografickými, 
historickými,  uměleckými  a  jinými 
vzácnými  sbírkovými  předměty. 
Seznámíme návštěvníky mimo  jiné 
s  valašským  osidlováním  horských 
oblastí,  např.  Jablunkovska,  s  tě-
šínskou  větví  piastovské  dynas-
tie,  která  vládla  v  Těšíně  od  konce 
13.  století  po  dalších  365  let  a  ná-
sledujícím  vývojem  Těšínského 
Slezska, jako  jednotného územ-
ního  útvaru  korunní  země,  který 
ukončilo až  její  rozdělení mezi ČSR 
a Polsko v roce 1920. Poslední část 
expozic bude proto věnována vzni-
ku ČSR, meziválečnému rozvoji čes-
ké části Těšínska a výstavbě nové-
ho moderního Českého Těšína. Vše 
formou  příběhu,  kterým  zájemce 
provedeme od podzemí až po půd-
ní  prostory.  Nepůjde  o  klasickou 

muzejní  expozici,  ale  o  moderní, 
z  velké  části  multimediální  formu 
prezentace historie Těšínska. 
Naopak podkroví je určeno pro pe-
dagogickou  činnost,  práci  s  dětmi 
a  své prostory  zde bude mít  i Klub 
Muzea  Těšínska.  Součástí  projektu 
je  i úprava dvora. Nová bude  i mu-
zejní vědecká knihovna.
Po  dohodě  se  zřizovatelem  Mu-
zea  Těšínska,  Moravskoslezským 
krajem, bychom rádi budovu slav-
nostně otevřeli 19. 6. 2020 a v rám-
ci Svátku  tří bratří  ji následně  také 
zpřístupnili  i  veřejnosti.  Stavební 
úpravy  jsou  v  zásadě  hotovy,  ale 
čeká  nás  ještě    opravdu  hodně 
práce s budováním expozic, pokud 
chceme,  aby  odpovídaly  poslání 
regionální  vědecké  paměťové  in-
stituce,  jakou  je Muzeum Těšínska. 
Doufám,  že  se  nám  stanovený  ter-
mín podaří dodržet.

Zbyšek Ondřeka, ředitel muzea


