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V Opavě 21. 5. 2019 

 

Müllerův dům 

 

Slezské zemské muzeum úspěšně dokončilo náročnou rekonstrukci tzv. Müllerova domu 

s přilehlou zahradou, čímž došlo k rozšíření stávajícího expozičního areálu opavské Historické 

výstavní budovy. 

Rekonstrukce proběhla dle soudobých památkářských trendů tak, aby byly respektovány 

všechny dochované historické prvky budovy, které byly v interiérech záměrně přiznány. 

Návštěvník tak bude moci vidět téměř všechny stavební fáze objektu – od těch středověkých 

přes novověké až po ty současné, které umožnily podzemní propojení výstavní budovy s tímto 

domem. Zahrada byla upravena do podoby, jež umožňuje nejen konání nejrůznějších kulturních 

akcí, ale i přírodovědné a historické edukační aktivity. K výsadbě zahrady byly zvoleny 

zejména původní slezské odrůdy ovocných stromů a keřů doplněné okrasnou výsadbou. 

V tomto roce vznikne v suterénu Müllerova domu zcela nová a moderně pojatá archeologická 

expozice, která přiblíží proměny areálu, na kterém se dům nachází. Návštěvníci se tak budou 

moci seznámit s původním opavským městským hradem, který byl zbořen v 19. století 

a na jehož místě vyrostla stávající muzejní výstavní budova. Vystaveny budou nejen exponáty 

vztahující se k opavskému zámku, ale i archeologické nálezy učiněné při výzkumech 

předcházejícím vlastní rekonstrukci. Tyto exponáty ještě doplní unikátní archeologické 

a historické muzejní sbírkové předměty opavské a slezské provenience. Mimo samotnou 

archeologickou expozici se v domě nachází ještě velký reprezentační sál, který bude využíván 

k přednáškám a kulturním akcím, příp. k menším tematickým výstavám. 

Müllerův dům bude poprvé veřejnosti zpřístupněn v rámci Slezské muzejní noci, archeologická 

expozice by měla být otevřena v rámci Mezinárodního dne archeologie na podzim tohoto roku. 

Avšak z důvodu zájmu návštěvníku o tuto významnou opavskou památku, bude možné 

Müllerův dům navštívit ještě před otevřením nové stálé expozice. V měsíci červnu tam budou 

instalovány dvě výstavy. V suterénu budou vystaveny maturitní práce studentů opavské Střední 

školy průmyslové a umělecké, p. o. V prvním patře zase grafické práce Arnošta Hrabala 

s podtitulem Mýtus lesa, kterou připravil historik Pavel Šopák. Podobu připravované 

archeologické expozice návštěvníci uvidí na několika prezentačních panelech při samotném 

vstupu do Müllerova domu. 

Z provozních důvodů je vstup do Müllerova domu možný pouze přes Historickou výstavní 

budovu. Otevírací doba je od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. 

 

Kontakt pro média: 

Mgr. David Váhala, Oddělení vnějších vztahů, vahala@szm.cz, +420 733 376 234. 


