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Tisková zpráva ze dne 31. července 2015 

 

Probíhající oprava suterénu Historické výstavní 

budovy nijak nenaruší přípravy nové výstavy 
 

 

Historická výstavní budova Slezského zemského muzea je na několik týdnů 

uzavřena. Důvodem rozsáhlé sanace suterénu byl výskyt plísní, vlhkého 

zdiva a odpadávající omítka, což ohrožovalo nejen vystavené sbírkové 

předměty, ale především návštěvníky, kteří se v těchto prostorech pohybují. 

Během stavebních prací však nezahálejí ani kurátoři, kteří připravují 

výstavu Neklidné století! 

 

K uzavření Historické výstavní budovy došlo v pondělí 13. července 2015 poté, co se vedení 

Slezského zemského muzea rozhodlo přistoupit k nezbytně nutným opravám v suterénu 

budovy. „Vzhledem ke stále intenzivnějšímu vzlínání vlhkosti do zdiva, odpadávání omítky a 

výskytu plísní jsme se rozhodli uzavřít Historickou výstavní budovu i v době prázdnin. 

Přestože nás toto opatření velmi mrzí, sanace suterénu je nezbytná, a to nejen s ohledem na 

zachování sbírkových předmětů, ale především z důvodu zvýšení komfortu pro naše 

návštěvníky,“ říká Jana Horáková, ředitelka Slezského zemského muzea. 

 

K problémům s plísní, padající omítkou a zvýšené prašnosti docházelo v důsledku 

nedostatečného odizolování základů budovy. Firma O.K.D.C. Mont, s.r.o., která před třemi 

lety rekonstruovala Historickou výstavní budovu, je v konkursu. Oprava poškozených prostor 

je v tuto chvíli vyčíslena na zhruba 80.000 Kč bude uhrazena z finančních prostředků 

Slezského zemského muzea.  

 

Stavební práce v Historické výstavní budově však nijak neohrozí novou zářijovou výstavu. 

Přestože podmínky pro práci nejsou ideální, kurátoři vyvíjejí maximální úsilí, aby vše stihli 

připravit včas. Výstavu s názvem Neklidné století představíme návštěvníkům již na začátku 

září letošního roku. 
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Historická výstavní budova bude uzavřena do 14. srpna 2015. Úpravy suterénu této 

budovy však nejsou jedinými pracemi, které jsou v tuto chvíli realizovány v areálech 

Slezského zemského muzea. V arboretu probíhají od července do září 2015 stavební práce na 

revitalizaci historického alpina z  30. let 20. století spočívající v obnově kamenných zídek a 

prvků a revitalizace vyhlídkové chaty nad skalkou. V Müllerově domě archeologové 

dokončují výzkum a připravují se na jeho rekonstrukci, která začne po ukončení soutěže na 

zhotovitele, pravděpodobně v září 2015. 

 

 

 
Kontakt pro média: Mgr. Romana Cieslarová, manažerka pro média,  

e-mail: cieslarova@szm.cz, tel.:733 376 234. 


