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Po několika letech práce se podařilo rozsáhlé-
mu týmu autorů – Lubor Hruška, Lenka Jaro-
šová, Radek Lipovski (eds.) – připravit a vydat 
dlouho očekávaný Velký historický atlas čes-
kého Slezska. Jeho obsah je zaměřen zejmé-
na na období tzv. společenské modernizace, 
tedy 19. a 20. století, která se v našem regionu 
projevila několika základními trendy, jež české 
Slezsko odlišují podnes od ostatních regionů 
v Čechách a na Moravě. Bezpochyby bychom 
k nim mohli zařadit industrializaci spojenou 
s rozvojem těžby černého uhlí a její důsledky, 
které se projevují podnes v charakteru zdejší 
krajiny a jejího osídlení, mimořádně zajímavé 
údaje poskytuje atlas rovněž o jazykovém a po-
sléze národnostním vývoji obyvatelstva regionu 
i složitém procesu hledání a nacházení identity 
zdejších obyvatel, ať již se jedná o potomky pů-
vodního, autochtonního obyvatelstva, anebo 
statisíců migrantů, kteří v překotně industria-
lizovaném regionu hledali uplatnění a obživu 
ve sledovaném období a nezřídka zcela změnili 
dřívější ustálenou skladbu obyvatelstva. Atlas 
odpovídá na základní otázku, kde jsou hranice 
dnešního českého Slezska a jak se ve sledo-
vaném období měnily. Obsahuje opravdu ob-
rovské množství údajů, z nichž mohou čerpat 
nejen vědci, ale i učitelé, zástupci samosprávy, 
studenti, úředníci apod. a využít je i pro predikci 
dalších vývojových tendencí při plánování roz-
voje této části České republiky.

Vyšel Velký historický atlas českého Slezska

V rozsáhlém autorském týmu působili rovněž 
někteří odborní pracovníci Muzea Těšínska, 
řadu zdrojových informací či mapových pod-
kladů a statistických údajů při tvorbě atlasu po-
skytla mj. i naše Muzejní knihovna a studovna Si-
lesia. Muzeum Těšínska i touto cestou potvrzuje 
svoji dlouhodobou a v zásadě nezastupitelnou 
úlohu regionální vědecké paměťové instituce. 
Vydavatelem atlasu je společnost ACCENDO Os-
trava, na níž spočívala největší tíha příprav i so-
ciologických výzkumů. Mezi autory, recenzenty 
a spolupracovníky ale najdeme řadu jmen na-

šich kolegů nejen z této společnosti, ale i z Os-
travské univerzity, Slezské univerzity v Opavě, 
Slezského zemského muzea v Opavě, VŠB-TU 
Ostrava a mnoha dalších institucí, vč. členů Vě-
decké a programové rady Muzea Těšínska.
Atlas vyšel v tištěné podobě a je neprodej-
ný, je určen především ke studijním úče-
lům a tedy do knihoven, ale můžete si jej 
bezplatně stáhnout v elektronické podo-
bě http://atlas-slezska.cz/vysel-velky-his-
toricky-atlas-ceske…/ nebo si prohlédnout 
jeho webovou verzi https://mapa.atlas-slez-
ska.cz/, jejíž výhodou je možnost zvětšení 
detailů textů, fotografií, map či grafů a tím 
mnohem lepší čitelnost. 
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