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v roce 2023 si nejen celý moravskoslezský region připomene osmisté výročí první zmínky 

o jedné z nejstarších středověkých lokací těšínského Slezska a severovýchodní Moravy 

Orlové. A to je také důvod, proč se Ostravská univerzita a město Orlová ve spolupráci 

dalšími významnými vzdělávacími a paměťovými institucemi východní části Slezska rozhodly 

uspořádat výroční konferenci nazvanou „Orlová, Slezsko a střední Evropa 1223–2023“, která 

se uskuteční ve dnech 18.–20. října 2023 v Orlové. Cílem připravovaného setkání historiků, 

kunsthistoriků, geografů, sociologů, etnografů a zástupců dalších vědních oborů a z něho 

vycházející kolektivní monografie je nejen tuto významnou událost veřejně akcentovat, 

ale také ji zasadit do širšího historického rámce a upozornit tak na skutečnost, že Orlová 

nebyla solitérem stojícím mimo politický, společenský a kulturní vývoj moravsko-slezského 

pomezí, nýbrž, že v mnoha případech výrazně utvářela jeho další směřování. Příspěvky by 

měly reflektovat všechna období vývoje obce, tzn. od jejího založení v období vrcholného 

středověku přes dobu husitskou, reformační i protireformační, nemalá pozornost by pak 

měla být věnována přechodu od tradiční k moderní společnosti, tedy procesu, který byl do 

značné míry predestinován a následně úzce souvisel s nalezením a těžbou kamenného uhlí. 

Závěrečná vystoupení, potažmo kapitoly by měly být zaměřeny na období tzv. socialistické 

industrializace a následné restrukturalizace. Texty přímo související s Orlovou a jejím okolím 

by měly předcházet rozsáhlejší studie, které by čtenáři danou historickou epochu přiblížily 

v širší historické perspektivě. 

Přípravy konference a vydání publikace se společně s Centrem pro hospodářské a sociální 

dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity a města Orlová ujali Uniwersytet Śląski 

w Katowicach, Slezská univerzita v Opavě, Zemský archiv v Opavě, Slezské zemské muzeum 

v Opavě, Muzeum Těšínska v Českém Těšíně, Státní okresní archiv v Karviné, Archiv města 

Ostravy ad. Abychom oslavy založení města obohatili v maximální míře také vědecky, rozhodli 

jsme se publikaci samotnou představit již v průběhu konference. A aby se naše snahy 

neminuly úspěchem, dovolujeme si Vás požádat o maximální respektování níže uvedených 

termínů. Nejpozději do 31. října 2022, prosím, informujte koordinátorku akce Mgr. Kateřinu 

Knopovou (katerina.knopova@osu.cz) o svém zájmu o účast na konferenci a participaci 

na připravované publikaci a současně ji zašlete název svého příspěvku. Nejzazší termín 

odevzdání textu pak byl s ohledem na další redakční a typografické práce stanoven na 

31. březen 2023. Věřím, že i přes takto striktně určené časové mantinely bude Váš zájem 

o účast na obou připravovaných akcích hojný a spontánní, neboť jak přednedávnem prohlásil 

jeden moudrý muž, „Ostrava je druhým nejlepším městem na světě, … hned po Orlové!“ a to 

nás všechny zavazuje.

Jménem organizátorek a organizátorů se na příjemně 

strávené dny ve stínu Dolu Lazy těší

Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.  

Vážené dámy, vážení pánové,
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