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Muzeum Těšínska otevřelo honosnou historickou budovu
Novými reprezentativními 

prostory na Hlavní třídě v Českém 
Těšíně se může od konce června 
pochlubit Muzeum Těšínska. Vý-
stavní historická budova s moder-
ní expozicí mimo jiné připomíná 
návštěvu prvního československé-
ho prezidenta T. G. Masaryka na 
Těšínsku v roce 1930. Historicky 
nejcennějším artefaktem je gotický 

obraz madony ze druhé polovi-
ny 15. století pocházející z kostela 
v Těrlicku, který byl náhodou ob-
jeven při restaurování. Biskupství 
ostravsko-opavské tento unikát 
zapůjčilo Muzeu Těšínska.

Stálá expozice s názvem Pří-
běh Těšínského Slezska přibližuje 
tuto historickou zemi rozkládající 
se dnes dílem v České a Polské 
republice. V suterénu začíná geo-
logickým vývojem, vznikem uhlí 
a jeho težbou, pokračuje vývojem 
krajiny po ústupu pevninského 
ledovce, sleduje první osídlení 
člověkem i formování samostat-
ného knížectví ve středověku. 
Představena je rovněž společnost 
v období raného novověku, včetně 
valašské a pasekářské kolonizace. 
V dalším patře jsou vylíčeny mo-
derní dějiny Těšínska, mimo jiné 
dynamický průmyslový rozvoj 
či spor, který vypukl po rozpadu 
Rakousko-Uherska mezi Česko-
slovenskem a Polskem. Součástí 
nově zrekonstruovaného muzea je 
rovněž amfiteátr s lapidáriem, ve 
kterém jsou představeny kamen-
né artefakty.

Velká část expozice je inter-
aktivní, takže návštěvníkům jsou 
k dispozici dotykové monitory 
a různé typy projekcí. Usednou 
do kulis prvorepublikové kavárny 
Avion, nechají se vyfotit v dobo-
vém ateliéru, projdou důlní štolou 
nebo poznají příbytky šlechticů 
i poddaných.

V historické budově je nyní 
otevřena i výstava ke kulatinám 

Českého Těšína. Právě před sto 
lety bylo rozhodnuto o rozdělení 
Těšínského Slezska mezi Česko-
slovensko a Polsko, což vedlo ke 
vzniku samostatného města Český 
Těšín.

Rekonstrukce stála sto třináct 
milionů korun, bezmála sto milio-
ny formou dotace přispěla Evrop-
ská unie, o zbytek se podělil stát 
a kraj. ■

Nově zrekonstruovaná historická budova Muzea Těšínska   Foto | 2x Muzeum Těšínska

Součástí expozice je obraz madony z poloviny 15. století


