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V polovině června se po více než 20 letech veřej-
nosti  znovu otevře  historická budova Muzea Tě-
šínska na Hlavní třídě v Českém Těšíně. Návštěvní-
ci se mohou těšit na čtyři patra výstavních prostor, 
badatelnu,  prostory  pro  muzejní  pedagogiku 
a přednášky a mnoho dalšího. Využití našel i mu-
zejní dvůr,  který bude k dispozici dětem  i  široké 
veřejnosti, a to nejen ke vzdělávacím aktivitám.
Rozsáhlý objekt s popisnými čísly 13 a 15, dílo 
těšínského architekta Aloise Jedeka, byl posta-
ven  v  letech  1885  –  1886  jako  soukromý  dům. 
Jde o nejhonosnější stavbu v centru města, což 
na první pohled dokládá bohatě zdobená fasá-
da s balkóny s kamennou balustrádou, klenuté 
průjezdy se štukovou výzdobou a nespočet dal-
ších prvků v neoklasicistním stylu. V roce 1951 
získalo Muzeum Těšínska část prostor v přízemí 
a zřídilo v nich své depozitáře a expozici k ději-
nám  regionu.  V  roce  1967 byla  veřejnosti  zpří-
stupněna nová expozice v prvním patře, o devět 
let později ji nahradila stálá výstava přibližující 
návštěvníkům  historicko-etnografický  vývoj 
Těšínska  v  průběhu  staletí.  Expozice  byla  uza-
vřena kvůli plánované  rekonstrukci celého ob-
jektu  v  srpnu  1998.  Z  důvodu  nevyjasněných 
majetkoprávních  vztahů  byl  však  tento  záměr 
přerušen a k obnově historické výstavní budovy 

Historická budova Muzea Těšínska 
již brzy otevře své brány

již nedošlo. Za poslední 2 roky, kterým předchá-
zelo zpracování studií, projektů, ale  i soudních 
jednání, se podařilo historickou budovu muzea 
zrekonstruovat  a  připravit  pro  veřejnost  mo-
derní  a  interaktivní  expozici,  která představí 
i mnohé dosud nevystavené sbírkové předměty. 
„Veškeré rozsáhlé stavební úpravy budovy jsou 
hotovy, interiér je kompletně vybaven a nové ex-
pozice s řadou multimediálních prvků jsou nain-
stalovány. Stavebními úpravami prošlo i nádvoří 
objektu, kde vznikl miniamfiteátr a lapidárium 
s kamennými artefakty. Veřejnost tak bude moci 
využívat nejen interiéry, ale také venkovní pro-
story, díky čemuž se také zpestří nabídka služeb 
muzea návštěvníkům. Jsem rád, že se nám při 
tak rozsáhlé rekonstrukci, odpovídající součas-
ným požadavkům na užívání, podařilo obnovit 
většinu historických prvků objektu a zachovat 
jeho charakter. Celý objekt je přitom bezbariéro-
vý. Pro Moravskoslezský kraj je to jedna z nejvý-
znamnějších investičních akcí. Celkové náklady 
projektu jsou bezmála 114 milionů korun,“ uvedl 
Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana Moravsko-
slezského kraje pro kulturu a památky a dodal: 
„Dalo by se říci, že žádný prostor nezůstane bez 
využití. I podkroví je přizpůsobeno tak, aby se zde 
mohly konat rozmanité akce. Vznikl zde přednáš-

kový sál a ateliér pro muzejní pedagogiku a pořá-
dání nejrůznějších akcí.“
Nová  muzejní  expozice  představí  vývoj  Těšín-
ského Slezska od prehistorie po dobu nedávno 
minulou  a  nabídne  pohled  do  života  obyvatel 
tohoto  území  v  minulosti.  Jejím  prostřednic-
tvím je návštěvník seznámen s bohatou historií 
regionu, s krajinným prostředím, hmotnou kul-
turou a zvyky spjatými s touto historickou zemí. 
Na návštěvníky čeká historická exkurze do po-
čátků dolování uhlí, přes období spjaté s vládou 
knížat  z  rodu Piastovců  až po první  republiku. 
Nová bude i muzejní knihovna, která se nachá-
zí v přízemních prostorách. „V současné době se 
už v podstatě připravujeme na samotné otevření 
muzea. Pilují se detaily a chystáme se na příchod 
prvních návštěvníků. Ty bychom rádi přivítali 
v druhé polovině června. Samotné slavnostní 
otevření nového muzea plánujeme na 19. června 
2020, na svátek Tří bratří. Zároveň si v letošním 
roce připomínáme výročí 100 let od založení Čes-
kého Těšína, a tak se návštěvníci mohou kromě 
nové expozice těšit také na první z dočasných 
výstav věnované této významné události“, uvedl 
náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.
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