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100 let od rozdělení Těšínska/připojení Hlučínska 
 

V letošním roce uplyne sto let od okamžiku, který do značné míry formoval tvář moderního 

českého (československého) Slezska. V roce 1920 došlo v důsledku mírových jednání 

provázejících ukončení první světové války k připojení regionu Hlučínska k československému 

státu, čímž došlo k navrácení části území ztraceného za válek o rakouské dědictví. Rok 1920 

přinesl také další výraznou územní změnu a to rozdělení dávného těšínského knížectví mezi 

nově vzniklou Československou republiku a Polsko. Národnostně smíšený region byl 

především z hospodářského hlediska klíčovou oblastí pro oba státy, z pohledu první 

československé republiky byl zásadní také co se týče dopravní infrastruktury coby přirozená 

spojnice mezi českými zeměmi a Slovenskem, zatímco polský stát více akcentoval národnostní 

hledisko. V připravovaném tematickém čísle časopisu Acta Historica Universitatis Silesianae 

Opaviensis bychom se rádi zaměřili na oba regiony v jejich historickém kontextu. Vítáme 

příspěvky, které se budou zabývat problematikou Hlučínska/Těšínska napříč dějinnými 

epochami. 

 

Přijímáme i příspěvky s odlišnou tématikou, ty budou posléze publikovány v části Varia. 

 

Navrhovaná témata: 

 Kontinuita a diskontinuita na Hlučínsku/Těšínsku 

 Národnostní politika a národnostní menšiny v československém Slezsku 

 Hospodářské dopady a ekonomická opatření provázející vznik československého 

Slezska 

 Sociální situace na Hlučínsku/Těšínsku 

 Kulturní historie československého Slezska 

 

Časopis Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis je recenzovaným periodikem, 

vycházejícím jednou ročně a je zařazen do prestižní mezinárodní databáze ERIH PLUS.  

Další informace týkající se časopisu naleznete na jeho webových stránkách – 

http://uhv.fpf.slu.cz/acta-historica/ 

 

Své příspěvky prosím zasílejte na adresu david.radek@fpf.slu.cz do 31. května 2020.  

  

http://uhv.fpf.slu.cz/acta-historica/
mailto:david.radek@fpf.slu.cz


CALL FOR PAPERS 

Call for the submission of articles and critical reviews to be published in  

Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 13/2020 

One hundred years since the division of Těšín Region / the incorporation of Hlučín Region 

In the year 2020 it will have been one hundred years since the pregnant moment in history that 

had shaped the face of modern Czech (Czechoslovak) Silesia. In 1920, as a result of the peace 

negotiations accompanying the end of the First World War, the Region of Hlučín was 

incorporated into The Czechoslovak Republic, partially as a restoration of the territory lost 

during the War of the Austrian Succession. The year 1920 brought another significant territorial 

change, the division of the former Těšín Principality between the newly established 

Czechoslovak Republic and Poland. The nationally-mixed region was a key area for both 

countries, especially economically. From the First Czechoslovak Republic point of view, this 

territory was also essential in terms of transport infrastructure as a natural connection between 

the Czech lands and Slovakia. In the upcoming issue of Acta Historica Universitatis Silesianae 

Opaviensis, we would like to focus on both regions in the context of their historical 

development. We welcome contributions dealing with the history of Hlučín / Těšín Region 

across historical epochs. 

 

We would particularly welcome contributions addressing following topics: 

 Continuity and discontinuity in Hlučín / Těšín Region 

 National policy and national minorities in Czechoslovak Silesia 

 Economic impacts and economic measures accompanying the establishment of 

Czechoslovak Silesia 

 Social situation in Hlučín / Těšín Region 

 Cultural history of Czechoslovak Silesia 

 

We also accept contributions on various topics from the field of history. These would be 

published in the section Varia. 

 

Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis is a peer-reviewed journal published once 

a year, indexed in the prestigious international database ERIH PLUS. 

Further information can be found on the website - http://uhv.fpf.slu.cz/acta-historica/. 

Submissions should be emailed to David Radek, volume coordinator and editor (Email: 

david.radek@fpf.slu.cz). Please direct any queries to the same person/address.  

Texts are accepted in the following languages: czech, english, polish 

Deadline for submission: May 31, 2020. 
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