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Muzeum Těšínska (dále jenom MT) v roce 

2018 zahájilo náročné období své proměny, 

která vyvrcholí v roce 2020, kdy dojde ke zpří-

stupnění opravené historické výstavní budovy 

na Hlavní třídě v Českém Těšíně, a poté v roce 

2021, kdy počítáme se zpřístupněním Muzea 

trojmezí v Jablunkově. Podrobnější informace 

najdou čtenáři Těšínska v  loňské výroční 

zprávě MT, ve druhém čísle letošního ročníku 

a v následujících číslech.

Investorem obou rozsáhlých staveb je zřizo-

vatel MT, Moravskoslezský kraj. Na konci roku 

2018 byl krajským úřadem vybrán dodavatel 

a došlo k zahájení stavebních prací v Českém 

Těšíně, které by měly být podle harmonogramu 

ukončeny v říjnu letošního roku, po nich bude 

následovat vybavování interiéru rekonstruo-

vané budovy a vybudování nových moderních 

muzejních expozic. Obdobný postup, avšak 

o rok později, předpokládáme u Muzea troj-

mezí v Jablunkově.

Přestože vyhlídky pro práci muzea 

do budoucnosti tím získávají konečně po letech 

reálnou podobu, ve výroční zprávě nemůžeme 

než konstatovat, že v roce 2018 přetrvávalo 

nadále prostorové provizorium, jež veškerou 

činnost MT výrazně limitovalo. V nedávné 

minulosti se nám sice podařilo vyřešit umístění 

kanceláří a správy muzea v budově bývalé školy 

v Masarykových sadech v Českém Těšíně, tyto 

prostory umožnily uspořádání přednášek, ale 

nejsou vhodné pro výstavní činnost. V roce 

2016 došlo také k vybudování a zprovoznění 

nové vstupní budovy do areálu Archeoparku 

v Chotěbuzi-Podoboře, která tuto pobočku 

bezesporu zatraktivnila. O obou budovách 

jsme již na stránkách Těšínska psali. Ale ani 

vybudování vstupní budovy v Archeoparku 

ani intenzivní práce v malých výstavních síních 

(v tzv. pobočkách MT) v Havířově, Jablunkově, 

Karviné, Orlové a Petřvaldě nemůže úspěšně 

nahradit vlastní hlavní výstavní budovu 

a stálé expozice, věnované vlastivědě Těšínska. 

Věřme, že se podaří plánované termíny zpro-

voznění expozic jak v  Českém Těšíně, tak 

v Jablunkově dodržet; nestane-li se tak, bude 

nuceno MT pracovat v provizorních podmín-

kách. I když v závěru této výroční zprávy kon-

statujeme, že rok 2018 byl pro MT z hlediska 

programové nabídky a realizovaných aktivit 

úspěšným, nezapomínejme na omezení, s nímž 

jsme po celý rok 2018 pracovali.

Hospodaření muzea

Tak jako v  předchozích letech byla 

i  v  roce 2018 činnost MT fi nančně kryta 

především z  příspěvku zřizovatele muzea 

Moravskoslezského kraje, který přesáhl 98 % 

celkových provozních výdajů. Organizace 

dosáhla kladného hospodářského výsledku 

ve výši téměř 109 000 Kč. Pohled na celkové 

roční výsledky hospodaření ozřejmí následující 

tabulka:

Muzeum Těšínska v roce 2018
Výroční zpráva

Zbyšek Ondřeka

Činnost Náklady (v Kč) Výnosy (v Kč) Hospodářský výsledek (v Kč)

Hlavní 39 780 832,44 39 883 753,10 102 920,66

Doplňková 160 816,12 166 605,12 5 789,00

Celkem 39 941 648,56 40 050 358,22 108 709,66
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Je třeba připomenout, že v roce 2018 zahá-

jilo MT také realizaci třetího, dosud nezmíně-

ného velkého investičního projektu, jehož cílem 

je celková revitalizace dřevostaveb, zejména 

fortifi kací, v areálu Archeoparku v Chotěbuzi. 

Ve skutečnosti se jedná o opravu, ale podstatné 

je, že také na tuto akci se nám podařilo získat 

nemalé fi nanční prostředky z dotací EU. Ale 

na rozdíl od rekonstrukce výstavní budovy 

a vybudování nových expozic v Českém Těšíně 

a vybudování Muzea trojmezí v Jablunkově 

je fi nancována z integrovaného operačního 

programu přeshraniční spolupráce ČR–PR. 

Jedná se o společný projekt s polským part-

nerem – těšínskou obcí Hažlach. Všechny tři 

velké projekty jsou předfi nancovány zřizovate-

lem MT, Moravskoslezským krajem, následně 

dojde k proplacení uznatelných výdajů posky-

tovateli dotací. 

Na tomto místě bychom si měli připome-

nout i zahájení tří dalších, rozsahem a náklady 

o něco menších, ale významem neméně důle-

žitých investičních akcí reprodukce majetku 

zahájených v  roce 2018  – sanaci suterénu 

a změnu systému vytápění správní budovy 

v  Masarykových sadech v  Českém Těšíně 

a  instalaci klimatizace ve  vstupní budově 

v Archeoparku. K jejich dokončení dojde v roce 

2019. Kromě uvedených zahájených akcí repro-

dukce nemovitého majetku přispěl zřizovatel 

MT mimo poskytnutý příspěvek na provoz 

i na  realizaci dalších aktivit. Přehled akcí, 

fi nancovaných v roce 2018 formou krajských 

účelových dotací, ilustruje další tabulka:

Letecký pohled na areál Archeoparku v  Chotěbuzi-Podoboře s  akropolí během rekonstrukce palisády a  vstupní věže 

a multifunkční budovou, jež byla veřejnosti zpřístupněna v r. 2016, 29. září 2018, foto Petr Andráško

ROZMANITOSTI
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Za úspěchy v činnosti MT v roce 2018 lze 

kromě výše uvedených velkých investičních 

akcí považovat realizaci 34 výstav, resp. expo-

zic, a uspořádání 336 akcí pro veřejnost, jež 

navštívilo 60 872 lidí, získání řady krásných 

sbírkových předmětů do muzejních sbírek, 

vydání dvou mimořádně kvalitních čísel časo-

pisu Těšínsko s řadou významných příspěvků, 

vydání příležitostné publikace Českoslovenští 

legionáři z  Těšínska ke  100.  výročí vzniku 

Československa, kterou MT připravilo spo-

lečně s Československou obcí legionářskou, 

zapojení do  vědeckého projektu ostravské 

společnosti ACCENDO Velký historický atlas 

českého Slezska (společně se Slezským zem-

ským muzeem v Opavě a Ostravskou univer-

zitou), jejímž výstupem bude reprezentativní 

výstava, věnovaná slezské identitě obyvatel čes-

kého Slezska v Karviné v roce 2020. V závěru 

roku 2018 došlo k realizaci mediálně i spole-

čensky nejvýznamnějších akcí MT spojených 

s oslavami 100. výročí vzniku Československa 

a 80. výročí podepsání mnichovské dohody 

a  následné okupace sudetských oblastí 

Německem a Těšínska a severního Slovenska 

Polskem. Akce Za Československo, která byla 

spolufi nancovaná z účelové dotace zřizovatele 

a účelově poskytnutého fi nančního příspěvku 

města Český Těšín, připomenula tyto sku-

tečnosti nejen odborné, ale především laické 

veřejnosti. MT poskytlo celou řadu fotografi í 

a odborných komentářů k těmto událostem 

médiím, např. MF Dnes, Deníku, Českému 

rozhlasu a České televizi, a to včetně repor-

táže vysílané v celostátní hlavní zpravodajské 

relaci. Informace k dělení Těšínska a procesu 

ustavování státních hranic v letech 1918–1938 

byly kromě veřejnosti a médií poskytnuty rov-

něž Ministerstvu obrany ČR a Ministerstvu 

zahraničních věcí ČR. 

V roce 2018 pokračovala stěžejní práce 

muzea především v oblasti dokumentace poli-

tických, státoprávních, sídelních a také krajin-

ných změn na Těšínsku od počátku 20. století 

do současnosti (podrobněji viz dále). Na konci 

roku 2018 bylo v CES evidováno 93 393 evi-

denčních čísel sbírkových předmětů, což před-

stavuje 202 152 kusů ve sbírkách a depozitářích 

Poř. č. Název projektu
Schválená dotace 

(v Kč)

Čerpaná dotace 

(v Kč)

Čerpaná dotace

(v %)

1.
100 let výročí Československa na rok 

2018
310 000,00 310 000,00 100,00

2.
Kofi nancování projektu Toulky údolím 

Olše
400 000,00 260 430,47 65,11

3. Konzervace praporu 78 000,00 78 000,00 100,00

4.
Opravy majetku realizované 

z pojistných náhrad v odvětví kultury
3 458 696,33 401 535,00 11,61

5. Restaurování psacího stolu 70 000,00 70 000,00 100,00

6. Restaurování starého tisku 60 000,00 60 000,00 100,00

7. Restaurování tabla 70 000,00 70 000,00 100,00

8.
Sanace suterénu budovy 

na ul. Masarykovy sady
3 500 000,00 88 330,00 2,52

9.

Realizace nových webových stránek 

Muzea Těšínska, příspěvkové 

organizace

150 000,00 150 000,00 100,00

10. Realizace projektu Toulky údolím Olše 69 000,00 516,31 0,75

11.
Udržitelnost projektu Archeopark 

Chotěbuz – II. část
2 200 000,00 2 200 000,00 100,00

12.

V žáru výhně (realizace výstavy 

zaměřené na začleňování osob se 

zdravotním postižením do společnosti)

120 000,00 120 000,00 100,00

Celkem 10 458 696,33 3 808 811,78

ROZMANITOSTI
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muzea. Došlo také ke zlepšení práce útvaru 

public relations, např.  vybudování zcela 

nových internetových stránek muzea s mož-

ností propojení se sociálními sítěmi. Pokud 

jsme u komunikace s veřejností, je třeba připo-

menout dlouhodobou spolupráci MT s řadou 

těšínských obcí a  organizací při realizaci 

jejich vlastních muzejních projektů. V době 

přípravy této výroční zprávy do tisku získalo 

MT dopis od Regionální rady rozvoje a spolu-

práce se sídlem v Třinci, jenž to dokládá (dopis 

je adresován náměstkovi hejtmana Mgr. et 

Mgr. Lukáši Curylovi). Mohli bychom připo-

menout např. nedávné vybudování expozice 

městského muzea tzv. na klíč pro Bohumín, 

vybudování muzea Jiřího Třanovského pro 

farní sbor SCEAV Třanovice, nadále pokračuje 

náročná příprava odborné monografi e k ději-

nám města Vratimov, ke 100. výročí vzniku 

Českého Těšína připravujeme obdobně odbor-

nou monografi i společně s jejím vydavatelem 

Henrykem Wawreczkou ad. 

(Zapomenutá) přeshraniční 
spolupráce

Od většiny srovnatelných českých muzeí, 

a  to nejen v Moravskoslezském kraji, naše 

muzeum objektivně odlišuje nejen práce 

na zakázku pro české obce a další tuzemské 

partnery, ale také dlouholetá přeshraniční 

spolupráce s  partnery zahraničními. Tato 

skutečnost je dána přirozeně – geografi ckou 

polohou muzea na samé východní hranici 

České republiky s Polskem a se Slovenskem 

–, ale rovněž historickými souvislostmi a spo-

lečnými dějinami. Pro srovnání – v  letech 

2001–2018 realizovalo MT 17 společných 

přeshraničních projektů s polskými partnery 

(zejména s  Muzeum Śląska Cieszyńskiego 

v polském Těšíně), které byly fi nancovány 

z  mimorozpočtových zdrojů z  prostředků 

EU v  celkové výši více než 340  000  EUR 

a sedm přeshraničních projektů se sloven-

skými partnery (z  toho pět s  Kysuckým 

múzeem v Čadci a dva s Oravským múzeem 

P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíně), fi nan-

covaných rovněž z prostředků EU v celkové 

výši více než 180 000 EUR. Celkem tak uve-

dené instituce získaly více než 500 000 EUR 

na nejrůznější společné akce, výstavy, terénní 

výzkum, konference či zajímavé publikace. 

Pokud v hodnocení práce MT najdeme slova 

o úspěších, pak je k nim třeba přiřadit kromě 

uvedených investičních záměrů, zajímavých 

akcí, výstav a přednášek pro českou veřejnost 

právě rozsáhlé přeshraniční aktivity s pol-

skými a slovenskými partnery.

Organizace muzea

V roce 2018 pracovalo v MT 62 zaměst-

nanců (průměrný přepočtený stav 

60,88 zaměstnanců). Mzdové náklady ve výši 

18 780 205 Kč představovaly i v roce 2018 tra-

dičně největší výdajovou položku v rozpočtu 

muzea. Průměrný měsíční plat zaměstnanců 

MT dosáhl po započtení veškerých odměn 

a příplatků 25 332 Kč. V důsledku nařízení 

vlády o  zvýšení tarifních mezd v  závěru 

roku 2018 došlo k mírnému zlepšení plato-

vého ohodnocení práce našich zaměstnanců, 

přesto musíme konstatovat, že ani v  roce 

2018 nedosáhly výše průměrných platů jak 

v Moravskoslezském kraji, tak v celé ČR.

Výstavní činnost

V roce 2018 MT zahájilo 17 nových výstav, 

z toho 11 vlastních (autorských) a 6 převzatých 

z jiných institucí ve svých pobočkách. V roce 

2018 MT několik výstav zrealizovalo či zapůj-

čilo i mimo vlastní prostory (podrobněji níže).

Počátkem roku 2018 byly završeny úpravy 

interiéru a vybavení výstavní síně v Orlové 

přestěhované na nové místo. Do konce roku 

2017 byla Výstavní síň v  Orlové umístěna 

v Domě dětí a mládeže. Pobočka byla nevyho-

vující z řady především technických omezení, 

proto Muzeum Těšínska přijalo uvolněné pro-

story Gymnázia a obchodní akademie Orlová. 

Výstavní síň Orlová na nové adrese a v nových 

prostorách byla veřejnosti slavnostně zpřístup-

něna 22. února 2018 výstavou Zkamenělý život 

a stálou expozicí s názvem Pohledy do minulosti 

Orlové. Výstava Zkamenělý život seznámila 

návštěvníky s paleontologií, stěžejní se stala 

prezentace paleontologických nálezů z území 

Těšínska. Před MT se otevřely rozsáhlé mož-

nosti výstavních prezentací a spolupráce pře-

devším se studenty středních a základních škol 

a samotným městem Orlová. 

ROZMANITOSTI
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Velkou pozornost v průběhu celého roku 

poutaly výstavy představující každodennost 

života v Československém státě v době první 

republiky. K ní patřila i kultura odívání. Oděv, 

který se stal symbolem nové doby, předsta-

vila výstava Repliky oděvů první republiky, jež 

proběhla ve výstavní síni v Karviné. Výstavu 

navštívilo 1 482 osob (z toho 1 246 mládež). 

Na architekturu a interiérovou kulturu mezi-

válečného období s  důrazem na  umělecký 

směr funkcionalismus se zaměřila výstava 

se stejnojmenným názvem, jíž mohla veřej-

nost zhlédnout ve  výstavní síni Musaion 

v Havířově. Výstava představila tvůrce, hlavní 

rysy architektonického slohu a nábytek z oce-

lových trubek, který byl pro toto období pří-

značný. Návštěvnost činila 780 osob (z toho 

655 mládež).

V roce 2018 jsme si připomněli i významné 

výročí naší instituce  – 70 let  od  založení. 

U této příležitosti byla v Technickém muzeu 

v Petřvaldě připravena výstava věnovaná jedné 

z našich hlavních činností – ochraně a ucho-

vávání sbírkových předmětů. Řada cenných 

exponátů z  našich sbírek prošla restauro-

váním. Například dřevořezbě Panny Marie 

z Petřvaldu byla navrácena její podoba z pře-

lomu 15. a 16. století. „Ztracený lesk“ však 

získaly další sochy a obrazy, staré tisky, hrací 

skříňka s hřebíčkovým nástrojem či historický 

nábytek.

Pro návštěvníky se zdravotním znevýhod-

něním byla připravena výstava V žáru výhně 

věnována kovářskému řemeslu. Nastínila 

vývoj výrobních postupů i výrobků od tra-

diční výroby užitkových předmětů a nářadí 

přes zdobné stavební a konstrukční prvky až 

po odvětví uměleckého řemesla, jež je v součas-

nosti velice živé a populární. Výstava byla při-

pravena ve spolupráci s Muzeem Komenského 

v Přerově. Výstavní projekt byl spolufi nanco-

ván Moravskoslezským krajem. Výstavu, pre-

zentovanou v Technickém muzeu v Petřvaldě, 

navštívilo 1 623 osob, z toho 988 mládeže. 

Archeopark

Nejnavštěvovanější pobočka MT prožila 

rušný rok, když se v září stala dějištěm části 

programu určeného ke  100.  výročí vzniku 

ČSR, zatímco v ní probíhaly rozsáhlé opravy. 

Kromě řady tematických akcí, z nichž byla 

Slavnostní otevření výstavní síně v Orlové v někdejším objektu gymnázia a obchodní akademie, zleva: ředitel Muzea 

Těšínska Zbyšek Ondřeka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo, ředitel Gymnázia a obchodní 

akademie Orlová Pavel Kubínek a starosta města Orlová Tomáš Kuča, 22. února 2018, foto Iva Lupková
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loni nejúspěšnější ta s názvem Jak bylo, když 

nebylo s 815 návštěvníky, nabídla také dvě 

výstavy, a to panelovou s názvem O archeo-

logii a Slovanech a výstavu Prvorepublikové 

školství na Těšínsku (2 806 návštěvníků, z toho 

1 145 mládež a 1 661 dospělých), která se stala 

nejnavštěvovanější výstavou roku 2018.

Výstavy mimo prostory MT

Panelová výstava Za  Československo 

vznikla na žádost a ve spolupráci s městem 

Český Těšín z podkladů výstavy V novém 

státě – éra první republiky, kterou MT realizo-

valo ve své havířovské výstavní síni Musaion. 

Umístěna byla na  nábřeží Míru v  Českém 

Těšíně, které je frekventovanou oddechovou 

oblastí českých i polských obyvatel, a poté 

v  prostorách českotěšínské radnice. Velký 

zájem o ni vedl k umístění elektronické verze 

na web muzea. Výstava pak byla v říjnu zapůj-

čena Střední zdravotnické škole v Karviné. 

Na úspěch výstavy a výzvu města poté navá-

zala panelová výstava Zapomenuté osobnosti.

Výstava Mistrný tanec jehly a dláta na půdě 

galerie v Těšínském divadle přestavila osob-

nosti oceněné titulem Mistr rukodělné 

výroby – práce vyšívačky Blaženy Slováčkové 

z Českého Těšína a řezbáře Pavla Kufy z Mostů 

u Jablunkova.

K výstavám mimo vlastní prostory MT pat-

řila v září a říjnu výstava Gutský kostel ve vzpo-

mínkách. MT ji realizovalo ve spolupráci se 

statutárním městem Třinec v Knihovně Třinec. 

Panelová část výstavy byla poté od listopadu 

do prosince zapůjčena do obce Sedliště.

Návštěvnost a cílové skupiny

V  roce 2018 poznamenalo celkovou 

návštěvnost omezení provozu Archeoparku. 

Stalo se tak v důsledku rozsáhlého záchran-

ného archeologického výzkumu, probíhajícího 

souběžně se stavebními pracemi při celkové 

opravě dřevostaveb a také z důvodu dlouhodo-

bého uzavření nádraží v Chotěbuzi a omezení 

provozu vlaků. Snížil se tím počet původně 

plánovaných návštěv škol.

Celkem do  poboček MT loni zamí-

řilo 36  082  návštěvníků na  336  akcí, nej-

více do  Archeoparku (18  716), nejméně 

do  Památníku životické tragédie (479). 

Bezplatně přišlo 13 014 návštěvníků, 15 916 hra-

dilo snížené, 4 450 rodinné a 2 702 plné vstupné.

Podstatnou část návštěvníků programu MT 

tvoří děti a mládež z mateřských, základních 

a středních škol. Pro ně jsou určeny dopro-

vodné programy k výstavám i k významným 

výročím a svátkům.

Odborní pracovníci realizují přednášky 

ve výstavních síních i ve školách. Mezi nej-

žádanější patří ty přírodovědné. Akce určené 

dětem navštěvují také nízkoprahová zaří-

zení. Nejúspěšnější přednášky roku 2018 byly 

Biologie v  kriminalistice (Petr Pyszko, 288 

osob), TGM – pedagog, fi lozof, sociolog (Petr 

Zajíček, 202 osob), Kam odlétají ptáci na zimu 

(Vendula Zbytovská, 170 osob).

Dospělým nabízíme nejen výstavy a expo-

zice. Klub Muzea Těšínska (dále jen KMT) 

sdružuje zájemce o historii, vlastivědu a příro-

dovědu našeho kraje. K poslednímu prosinci 

2018 jich čítal již 119. V roce 2018 KMT nabídl 

24 přednášek, z nichž nejnavštěvovanější byly 

Zámek v Chotěbuzi v dobách slávy i úpadku 

(Romana Rosová, 57 osob) či Reformy Marie 

Terezie a ohlas na ně v městském prostředí 

(Lenka Nováková, 46 osob), dále tři exkurze 

(autobusem na Lysou horu, Marlenka a ost-

ravské studio České televize) a šest komento-

vaných prohlídek výstav. 

Sbírkotvorná činnost

K  31. prosinci 2018 je v  Centrální evi-

denci sbírek Ministerstva kultury evidováno 

202 152 kusů sbírkových předmětů ve správě 

MT. V  uplynulém roce bylo nově získáno 

do sbírky 351 kusů předmětů. Na jejich zakou-

pení bylo vynaloženo 57 557 Kč.

V roce 2018 byl např. fond umělecké his-

torie obohacen o dílo významného umělce, 

akademického malíře Vladislava Raszyka 

s názvem Gadlina (Komorní Lhotka, 1984, 

olej na plátně, 132,5 × 92,5 cm). Autor zachytil 

interiér již neexistující zemědělské Gadlinovy 

usedlosti v Komorní Lhotce. Jeho dílo má 

kromě umělecké hodnoty z tohoto důvodu 

i vysoký dokumentační význam. Autorova 

tvorba přesáhla hranice Těšínska a  České 

republiky vůbec, byla představena v  řadě 

evropských galerií. 
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Restaurování a ochrana sbírek

Ochrana sbírkových předmětů je realizo-

vána na dvou konzervátorských pracovištích 

(všeobecná konzervace a konzervace textilu) 

prostřednictvím preventivní a zásahové kon-

zervace a restaurátorských zásahů. Loni bylo 

v MT zkonzervováno 1 000 kusů sbírkových 

předmětů, což je 871 evidenčních čísel. Vedle 

běžné konzervace a přípravy sbírkových před-

mětů pro výstavy pořádané MT proběhla kon-

zervace předmětů určených k zapůjčení, nově 

získaných předmětů a záchranná konzervace 

nejvíce poškozených sbírkových předmětů. 

Jako každým rokem prošly konzervátorským 

zásahem předměty určené pro sezónní expozici 

v Kotulově dřevěnce v Havířově a byla prove-

dena sanace podlah. 

V rámci konzervace textilních sbírek pro-

běhla záchranná konzervace některých značně 

poškozených částí těšínských krojů. Byly zho-

toveny repliky chybějících historických oděvů 

či těch, které již není možné používat k výstav-

ním účelům. 

V rámci podpory rozvoje muzejnictví 2018 

byly díky fi nanční podpoře Moravskoslezského 

kraje zkonzervovány čtyři sbírkové předměty: 

Postila evangelická Martina Philadelphuse 

Zámrského z roku 1592 (H 12615 – restau-

rátorka Markéta Kropáčková), tablo dob-

rovolného hasičského sboru z  Karviné 

(F 13677 – restaurátorka Veronika Sochůrek), 

psací stůl (N 713 – restaurátor Jaroslav Jakubek) 

a prapor sokolského spolku (H 27639 – restau-

rátorka Martina Motyková).

Výzkum, vědecké konference 
a projekty

Odborné aktivity se v MT soustředí ve dvou 

útvarech. Činnost přírodovědného útvaru byla 

zaměřena na dva základní tematické bloky. 

První z nich se týkal mapování krajinných 

změn – výstaveb komunikací, modernizace 

železničních koridorů, významnějších zástaveb 

a také periodické fotodokumentaci toku Olše. 

Mimoto byl zahájen ve spolupráci s Ostravskou 

univerzitou výzkum vzorců šíření jmelí, které 

se poslední dobou expanzivně šíří v regionu 

Těšínského Slezska. V roce 2018 se pracovníci 

přírodovědného útvaru věnovali i výzkumu 

rostlinných společenstev podél řeky Olše. 

V reakci na kalamitní přemnožení kůrovce 

v Beskydech začali rovněž monitorovat stav 

lesů v regionu. MT od roku 2014 spolupracuje 

s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek na výzkumu 

diverzity obratlovců údolí řeky Ostravice. 

V  roce 2018 byl mapován třetí úsek řeky. 

Monitorován byl výskyt bobra evropského, 

jenž se navrací do naší krajiny podél řeky Olše. 

Přírodovědci MT zahájili i mapování starých 

ovocných výsadeb (sadů, alejí a stromořadí), 

z nich zejména jabloně patří mezi hodnotné 

krajinné prvky. 

Druhou stěžejní oblastí byla sou-

stavná inventarizace hodnotných lokalit 

Těšínského Slezska. V roce 2018 byl proveden 

V  r.  2018 byl mj.  restaurován Martinou Motykovou 

sokolský prapor z  Ostravy-Kunčiček, 105  ×  115  cm, 

avers, nahoře stav před restaurováním, dole po něm, foto 

Martina Motyková
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entomologický průzkum poblíž vrcholu 

Velkého Stožku, v  oblasti sesuvu vrcholu 

Girové a podél levého břehu řeky Olše mezi 

Chotěbuzí a Loukami. Oblasti jsou v rámci 

Těšínska unikátní a  jejich mapování může 

přinést zajímavé entomologické nálezy a také 

cenné poznatky o vývoji krajiny Těšínska. 

Výsledky byly prezentovány na  konferenci 

Zoologické dny 2019 v Brně. 

Dále přírodovědci MT provedli inventa-

rizaci orchidejí vyskytujících se na lokalitách 

Těšínska, a rovněž inventarizaci obratlovců 

v Lyngu, lužního lesa obklopujícího meandru-

jící tok Olše. Zapojili se také do monitoringu 

v rámci mezinárodního sčítání vodních ptáků.

V oblasti společenských věd byla pozor-

nost zaměřena na témata týkající se politického 

a státoprávního vývoje Těšínska od dob středo-

věku až po moderní dobu, problematice nábo-

ženského vývoje tohoto specifi ckého území či 

vojenským dějinám. S ohledem na celou řadu 

výročí byla předmětem zájmu nejen třiceti-

letá válka, ale zejména události okolo vzniku 

samostatného československého státu a drama-

tických poměrů na Těšínsku, které panovaly 

i po vynuceném přijetí mnichovské dohody 

v roce 1938. 

K tématu pracovníci MT publikovali celou 

řadu článků a připravili několik přednášek 

pro veřejnost. Některé výzkumné úkoly byly 

prezentovány na  vědeckých konferencích 

a seminářích. Zmiňme alespoň účast Lenky 

Novákové a Martina Krůla na konferencích 

Třicetiletá válka v českých zemích (Západočeská 

univerzita v Plzni, listopad 2018) a Valašsko – 

historie a kultura II. (Valašské muzeum v pří-

rodě v Rožnově pod Radhoštěm, květen 2018).

K zásadním projektům roku 2018 patří 

mezinárodní spolupráce s  tradičním part-

nerem MT Muzeem Śląska Cieszyńskiego či 

řešení projektu fi nancovaného Ministerstvem 

kultury ČR Velký historický atlas českého 

Slezska – Identita, kultura a společnost čes-

kého Slezska v procesu společenské modernizace 

s dopadem na kulturní krajinu. Spolupracují 

na něm společnost ACCENDO – Centrum pro 

vědu a výzkum, Ostravská univerzita, Slezské 

zemské muzeum v Opavě a MT.

V rámci spolupráce na projektu Toulky 

údolím Olše probíhala příprava dvou publikací 

věnovaných přírodě, archeologii a historické 

topografi i oblasti. Tyto publikace, vydané 

v české i polské jazykové mutaci, budou vytiš-

těny v roce 2019.

Odborní pracovníci MT se rovněž věno-

vali nejvýznamnějšímu počinu v moderních 

dějinách MT, realizaci projektu rekonstrukce 

muzejní budovy na Hlavní třídě v Českém 

Těšíně a vybudování nové, moderní expozice. 

Podobný úkol řeší i v případě Jablunkova, kde 

pobočku MT čeká přesun do tzv. knížecího 

domu. 

Archeologické pracoviště MT v roce 2018 

realizovalo 28 záchranných archeologických 

výzkumů formou dohledu, a to na katastrál-

ních územích Českého Těšína, Dětmarovic, 

Havířova, Rychvaldu, Koukolné, Karviné 

a Jablunkova. 

Od července do listopadu probíhala druhá 

etapa archeologického výzkumu v areálu kláš-

tera alžbětinek s kaplí Svaté rodiny na Nádražní 

ulici v Jablunkově (Starý klášter). Byla pro-

zkoumána zbylá polovina vnitřního dvora. 

Po odstranění navážek bylo okryto původní 

dláždění, oblázkové odvodnění a odvodňovací 

kanál vyzděný z kamenů pod přístavbou kří-

dla nové nemocnice (domnělá „tajná“ chodba 

spojující klášter s centrem města). V nálezech 

převažuje keramika, zbytky železných před-

mětů či zlomky kachlů.

Ediční a publikační činnost

V loňském roce vyšlo pod hlavičkou MT 

několik publikací. K periodickým patřila tra-

dičně dvě čísla časopisu Těšínsko, tentokráte 

obě v rekordním stránkovém rozsahu čítajícím 

společně 368 stran. Tato čísla obsahovala cel-

kem 9 původních studií, 3 materiálové články, 

21 kratších zpráv a 9 textů o nových publika-

cích se vztahem (nejen) k regionu.

Na počátku roku 2018 byla při příležitosti 

100. výročí vzniku Československé republiky 

vydána brožovaná publikace Padli jsme, aby 

národ žil, která má za cíl populární formou 

představit široké veřejnosti události okolo 

sporu o  Těšínsko po  první světové válce, 

a to v širším kontextu dějin. Autor, Zbyšek 

Ondřeka, se v  ní věnuje zejména sedmi-

denní válce, mezinárodnímu vojenskému 

střetu mezi Československem a  Polskem 

v lednu 1919, zapojení československých legií, 
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diplomatickým jednáním a výsledkem celého 

konfl iktu, jenž vedl k rozdělení historického 

území Těšínského Slezska. Text doprovází celá 

řada fotografi í, dobových pohlednic, repro-

dukcí map, schematických nákresů a dalších 

ilustrací. 

Zhruba v téže době vyšel již šestý svazek 

Těšínského muzejního sborníku / Cieszyńskie 

Studia Muzealne, a to jako kolektivní mono-

grafi e s názvem Dům, palác a zámek v hmotné 

kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kul-

turze materialnej Śląska. Je jedním z fi nálních 

výstupů projektu Hmotná a duchovní kultura / 

Kultura materialna i duchowa, realizovaného 

MT a Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Na pří-

pravě publikace se podílela celá řada historiků, 

historiků umění, památkářů, archivářů a dal-

ších pracovníků paměťových institucí z České 

a Polské republiky. Na více než 600 stranách 

představili ve  29  příspěvcích rozdělených 

do šesti tematických okruhů nové poznatky 

k problematice stavebněhistorického vývoje 

jednotlivých sídel, jejich hmotného vybavení 

a vůbec kultury bydlení od středověku do polo-

viny 20. století (podrobněji viz samostatná 

anotace v tomto čísle Těšínska).

MT dále vydalo ve spolupráci s městem 

Bohumín publikaci s  názvem Bohumín: 

pohledy do minulosti města. Jejím cílem je 

stručnou formou představit bohatou historii 

tohoto slezského města od počátku jeho osíd-

lení zhruba do poloviny 20. století. Tematicky 

strukturovaná brožura vychází z konceptu 

stejnojmenné stálé expozice k dějinám města, 

jež byla veřejnosti zpřístupněna na  konci 

června 2016 v suterénu hotelu Pod Zeleným 

dubem na  náměstí Svobody ve  Starém 

Bohumíně. Sestává ze stručných textů při-

bližujících nejstarší dějiny lokality z pohledu 

archeologie, nastiňujících dějiny správy, nábo-

ženského vývoje, školství, spolkové činnosti, 

průmyslu, dopravy, samosprávy, historické 

topografi e či válečných konfl iktů první polo-

viny 20. století. Nevelkou publikaci o 96 stra-

nách zdobí 120 obrázků s popisky informačně 

doplňujícími a  rozšiřujícími hlavní text 

(podrobněji viz samostatná anotace v tomto 

čísle Těšínska).

Autorský kolektiv Petr Majer, Zbyšek 

Ondřeka a  Jan Saheb připravili publikaci 

s názvem Českoslovenští legionáři z Těšínska, 

která rovněž vyšla v  rámci připomenutí 

100. výročí existence ČSR. Na stránkách této 

knihy autoři prokázali, že z Těšínska pocházelo 

nejméně 841 československých legionářů. Jejich 

vysoký počet překvapuje nejen laické badatele, 

ale i historiky. Zásadně totiž mění dosavadní 

pohled na účast zdejších obyvatel na formo-

vání československého státu. Katalog je doplněn 

několika vybranými příběhy, které čtenářům 

přibližují cestu legionářů do československého 

zahraničního vojska, jejich dramatické osudy 

na frontách první světové války i často stras-

tiplné návraty domů do  vlasti. Cenné jsou 

zejména osobní zápisky z legionářských deníků. 

Publikaci doplňuje bohatá ikonografi e i jmenný 

a místní rejstřík (podrobněji viz samostatná 

anotace v tomto čísle Těšínska).

Muzejní knihovna Silesia

Muzejní knihovna a  studovna Silesia 

slouží jako základní zdroj literatury a infor-

mací (nejen) o Těšínském Slezsku odborným 

zaměstnancům muzea i badatelům z řad veřej-

nosti. Součástí knihovních sbírek jsou rovněž 

sbírkové fondy vzácných tisků.

Knihovna v uplynulém roce spolupracovala 

s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou při 
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realizaci knižního veletrhu v Ostravě a výstavy 

o prvorepublikovém knihovnictví.

V roce 2018 probíhalo doplňování online 

katalogu formou retrospektivní katalogizace, 

zpracováno bylo 3 007 svazků. Katalogizační 

záznamy jsou zasílány do Souborného kata-

logu České republiky. V  roce 2018 bylo 

Souborným katalogem přijato 1 124 z cel-

kového počtu 1  194  zaslaných záznamů, 

z toho 150 byly záznamy nové (zpracované 

jako první v knihovně Silesia). V soubor-

ném katalogu je k 31. prosinci 2018 celkem 

3 945 záznamů knihovny Silesia, z toho 808 

záznamů nových.

Knihovní fond se v  roce 2018 rozšířil 

o 793 titulů, z toho 334 bylo zařazeno do sbír-

kového a 459 do odborného fondu, přičemž 

téměř všechny přírůstky byly získány for-

mou sběru a výměnou s jinými institucemi. 

Nejmenším předmětem zapsaným do fondů 

v  loňském roce je Charter of fundamental 

rights of the European Union o  rozměrech 

3,2 × 2,6 cm. Naopak největším a nejtěžším 

předmětem je kniha fotografa Tomáše Míčka 

Svět volných koní o rozměrech 36,5 × 30 cm.

Knihovna v loňském roce zaznamenala 

225  návštěv. Zaregistrováno bylo celkem 

405 výpůjček. K 31. prosinci 2018 obsahoval 

elektronický katalog 20 877 titulů a celkový 

rozsah fondu představoval 30 420 jednotek.

Komunikace s veřejností 

Rok 2018 byl pro PR oddělení MT v řadě 

ohledů přelomový. Největší podíl akti-

vit byl věnován přípravě a propagaci oslav 

100. výroční vzniku ČSR a řady doprovod-

ných akcí. 

Dosud nejrozsáhlejší propagace byla reali-

zována i díky fi nanční podpoře MSK. Přípravy 

započaly už na jaře a hlavní část propagační 

kampaně probíhala v Českém Těšíně od srpna 

do konce září. PR oddělení do nich zapojilo 

všechny vlastní možnosti – web, FB profi l, 

pravidelný tištěný program, tiskové zprávy, 

ale výrazně také českotěšínskou radnici, která 

bezplatně poskytla své informační a zpravo-

dajské platformy, umožnila distribuci progra-

mových letáků s mapkami, instalaci tematické 

panelové výstavy v plenéru a v budově rad-

nice. Na žádost města Český Těšín vznikl také 

díky MT desetidílný historický seriál vysílaný 

v rámci městské zpravodajské relace a speciální 

vydání městského bulletinu s názvem Toulky 

těšínskou minulostí. 

Vydán byl malý soubor propagačních před-

mětů v národních barvách – odznaky, propisky 

a pexeso Těšínsko včera a dnes. K propagaci 

MT byla u příležitosti 70. výročí jeho založení 

vydána sada psacích potřeb a hrnek v jednot-

ném retro designu.

V roce 2018 MT vydalo 25 tiskových zpráv 

a 32 tiskových oznámení. Intenzivní spolupráce 

s redaktory přispěla k tomu, že média v tomto 

období vydala 372  výstupů o  činnosti MT 

(192 tiskem, 120 elektronicky, 23 v rozhlase, 

37 v TV). Opět se zvýšil podíl elektronicky 

vydaných článků, ten tvoří už třetinu výstupů. 

Značně vzrostl podíl rozhlasových a televiz-

ních pořadů s největším zastoupením Českého 

rozhlasu, resp. České televize. Ta v kulisách 

našich poboček natáčela nejen reportáže, ale 

i zábavné a naučné pořady. Zaměstnanci MT 

byli zváni i k účasti ve vysílání.

K výročí roku 1938 natočilo MT s Českou 

televizí reportáž do hlavní zpravodajské relace 

a v MF Dnes vyšel rozsáhlý článek mapující 

události roku 1938 na Těšínsku. 

Většina návštěvníků při hledání informací 

míří v současnosti na elektronické platformy, 

nejčastěji na web a FB profi l MT. Díky podpoře 

z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 

150 000 Kč mohlo MT loni zřídit nové webové 

stránky. Po roční přípravě byl 11. prosince 2018 

spuštěn tzv. hluboký web. Uživatelům nabízí 

přehled aktivit MT, ale také uživatelský kom-

fort, přehlednost a dostupnost prostřednictvím 

mobilních telefonů, tabletů či notebooků.

Už v roce 2017 se FB stal nejúčinnějším 

nástrojem k oslovení zájemců o činnost MT. 

V roce 2018 se podařilo jejich počet více než 

zdvojnásobit. Ukázalo se, že o denní servis 

složený z upozornění na akce, ale i srozumi-

telná forma prezentace místních zvyků, tradic, 

výročí, zajímavostí, událostí a dalších novinek 

pomáhá rozšiřovat okruh uživatelů i zájemců 

o poznání vlastivědy Těšínska. Dosah infor-

mací poskytování prostřednictvím sociálních 

sítí je v porovnání s rokem 2017 čtyřnásobný, 

zasahuje průměrně 1 600 uživatelů denně. Díky 

FB se MT daří výrazně lépe oslovovat věkovou 

skupinu 20–40 let.

ROZMANITOSTI



86 Muzeum Těšínska v roce 2018   

Výstavní činnost Muzea Těšínska v roce 2018

Výstavní síň v Karviné

Stálá expozice Střípky z dějin Karviné

Výstavy

Petr Bezruč 14. 9. 2017 – 25. 2. 2018

Karviná na nejstarších pohlednicích 5. 4. 2018 – 16. 9. 2018

Repliky oděvů první republiky 2. 10. 2018 – 31. 1. 2019

Výstavní síň Musaion v Havířově

Stálá expozice Než se město zrodilo

Výstavy

Duše hořící. Jaroslav Zahradník známý i neznámý 31. 10. 2017 – 4. 3. 2018

V novém státě – éra první republiky 12. 4. 2018 – 31. 10. 2018

Funkcionalismus 15. 11. 2018 – 31. 3. 2019

Památník životické tragédie v Havířově-Životicích

Stálá expozice Okupace a odboj na Těšínsku

Výstavy

Hrdinové 3. 10. 2017 – 30. 1. 2018

Heydrichiáda 3. 10. 2017 – 30. 1. 2018

Dum spiro spero 13. 2. 2018 – 26. 6. 2018

České stopy ve Skotsku 13. 2. 2018 – 26. 6. 2018

Die Weiße Rose – Bílá růže 24. 7. 2018 – 11. 12. 2018

Technické muzeum v Petřvaldě

Stálá expozice Tradice hornictví / Tradycje górnictwa do 30. 10. 2018

Výstavy

Zima na Těšínsku 30. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Návrat ztraceného lesku 8. 3. 2018 – 29. 6. 2018

V žáru výhně 17. 7. 2018 – 31. 12. 2018

Technické skvosty 22. 2. 2018 – 31. 12. 2018

Výstavní síň v Orlové

Výstavy
Zkamenělý život 22. 2. 2018 – 29. 7. 2018

Petr Bezruč 9. 8. 2018 – 31. 12. 2018

Výstavní síň v Jablunkově

Stálá expozice Z minulosti Jablunkova a okolí

Výstavy Šancmajstři a šancknechti aneb Jak se budovaly 

pevnosti
17. 10. 2017 – 28. 2. 2018

Duše hořící. Jaroslav Zahradník 15. 3. 2018 – 20. 5. 2018

Netopýři tajemní a zranitelní 5. 6. 2018 – 23. 8. 2018

Dětský svět 18. 10. 2018 – 28. 2. 2019

Archeopark Chotěbuz-Podobora

Výstavy Prvorepublikové školství na Těšínsku 1. 9. 2018 – 30. 9. 2018
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