
Úvodem 
 
 
Biografické slovníky jsou vyhledávanou a cennou informační příručkou. 

Přinášejí základní údaje o životě a díle významných osobností společenského, 
politického, vědeckého, technického, kulturního, sportovního ad. života. Zatímco 
v sousedních evropských zemích je tomuto typu vědeckých informačních příruček 
věnována značná pozornost, v Československu byla tato oblast informatiky 
zanedbávána. K výjimkám patřily „Slovenský biografický slovník od roku 833 do 
roku 1990“ , vydávaný od roku 1986 Maticí Slovenskou, a ne příliš zdařilý 
„Československý biografický slovník“ z roku 1992. Příznivější je situace u odborově 
specializovaných biografických slovníků (spisovatelů, výtvarných umělců, 
hudebníků atd.).  

Ne příliš povzbudivý stav panuje v regionech. Žádné z částí České republiky se 
v moderní době nedostalo regionálního biografického slovníku a stále cenný 
„Biografický slovník širšího Ostravska“ V. FICKA (5 svazků, Opava 1972-83) 
představuje výjimku. Je však příliš stručný a jeho výběr osobností jednostranný 
(kultura, umění, politika). Pro úžeji vymezenou oblast je k dispozici např. „Kulturní 
místopis okresu Nový Jičín“ (Nový Jičín 1967) E. BALÁŠE, ovšem nevyvážený a 
rozkolísané užitné hodnoty. Za této situace jsme nucení základní informace o 
osobnostech Slezska a severní Moravy i nadále získávat ze zahraničních příruček. 

Z rakouských příruček si uchovává svou hodnotu C. v. W URZBACHA 
„Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich“ (60 svazků, Wien 1857-92) i 
dosud nedokončený „Österreichisches biographisches Lexikon“, vycházející od roku 
1957 (Wien). Z německých lexikonů mají pro námi sledovaný region především 
význam „Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder“ , 
vydávaný od roku 1974 mnichovskou institucí Collegium Carolinum, a nejnověji 
„Ostschlesische Porträts. Biographisch-bibliographisches Lexikon von 
Österreichisch-Schlesien“ (ed. K. W. NEUMANN, zatím 1. díl, Berlin 1991) a F. 
HIDUKA „Oberxchlesisches Literatur-Lexikon“ (zatím 1. díl, Berlín 1990). Významný 
je polský „Śląski slownik biograficzny“ , vydávaný od roku 1977 Śląskim Instytutem 
Naukowym v Katovicích. Některá tato díla však vycházejí z koncepčních 
předpokladů nám ne vždy přijatelných , což ovlivňuje i jejich výslednou podobu. 
V měřítku regionální si v důsledku absence moderní příručky uchovávají hodnotu i 
starší práce H. Hellera „Mährens Männer der Geganwart“ (5 svazků, Brünn 1885-92), 
resp. ‚Mährens Frauen der Gegenwart“ (Brünn 1901).  

Regionální „Biografický slovník Slezska a severní Moravy“ přináší 
v biografických heslech, abecedně řazených v rámci jednotlivých sešitů (tzv. 
holandská metoda), vědecky ověřené základní informace o životě a díle významných 
osobností dění hospodářského, společenského politického, technického, kulturního, 
náboženského, uměleckého, sportovního ad. V tomto smyslu bude pro vytyčené 
teritorium slovníkem univerzálním. Vzhledem k tomu, že vymezený region byl 



v minulosti místem prolínání a střetávání vlivů českých, slovenských, polských a 
německých, zařazujeme do slovníku osobnosti bez rozdílu národností, které 

a/ se ve vymezené oblasti narodily a zde po celý život nebo část života působily, 
dále  

b/ osobnosti, které se sice ve vymezené oblasti narodily, ale jejich další život a 
dílo jsou spjaty s jinými oblastmi českých zemí nebo se zahraničím a konečně  

c/ osobnosti, které se narodily mimo vymezenou oblast, ale v dalším životě se 
v ní výrazně uplatnily.  

Za zásadní považujeme přesné vymezení regionu. Jde o region českého Slezska 
a z přilehlých částí Moravy pak o ty oblasti, které s ním hospodářsky, politicky, 
kulturně a komunikačně souvisely. Jsou to: moravská část jádra ostravské 
průmyslové oblasti, Pobeskydí, Kravařsko, severní Morava a část Valašska. Zatímco 
teritorium českého Slezska definujeme jeho historickou hranici (naposled k roku 
1928), moravskou část definujeme dnešní moravskou částí území Ostravy, 
moravským dílem okresů Frýdek-Místek a Šumperk a dále okresem Nový Jičín.  

Základním kritériem výběru osobností, zařazených do slovníku, je význam, 
který ve vymezeném regionu ta či ona osobnost měla, a to bez rozdílu, zda 
v pozitivním nebo negativním smyslu. Přihlížíme k důsledné konfrontaci 
regionálního a celonárodního aspektu, dále k vývojovému hledisku a k uplatňování 
kritérií umožňujících srovnávání osobností z nejrůznějších sfér lidské aktivity.  

Každé osobní heslo v lexikonu se skládá ze dvou částí: výkladové a 
bibliografické. Výkladová část obsahuje záhlaví (příjmení včetně vyskytujících se 
variant, křestní jméno, den, měsíc, rok a místo narození, den, měsíc, rok a místo 
úmrtí), stručnou charakteristiku osobnosti, životopisné údaje a charakteristiku hlavní 
profesní činnosti. Bibliografický úsek má dva oddíly: bibliografii, resp. u výtvarných 
umělců, architektů, herců apod. výběrový soupis vytvořeného díla (uvedeno 
zkratkou Bibl., resp. označením Dílo(, a oddíl literatura, tj. výběrový soupis prací o 
osobě, jíž je věnován biogram (uvedeno zkratkou Lit. ) U spisovatelů-beletristů jsou 
používány zkratky označující žánr díla (próza, poezie, esej atp.).  

Místní jména v záhlaví se používají zásadně  v podobě kodifikované v 
„Retrospektivním lexikonu obcí ČSSR“ z roku 1981. Výjimku představují pouze 
změny, ke kterým došlo po roce 1989 (např. ne Gottwaldov, ale Zlín). Méně známe 
lokality se navíc identifikují příslušností k okresu podle stavu k roku 1981. Názvy 
lokalit cizích se užívají v původním jazyce. V dalším textu se připouštějí běžné 
počeštěné názvy (Vídeň, Vratislav apod.).  

Při tvorbě jednotlivých hesel jsme se snažili omezit na nejmenší možnou míru 
hodnocení a zůstat u kvantitativních charakteristik a věcných konstatování, jak to 
odpovídá povaze lexikonu. 

Hlavním pracovištěm, na kterém byla vytvořena koncepce lexikonu, které 
koordinuje práci a pečuje o končenou redakci jednotlivých svazků, je katedra historie 
Filozofické fakulty Ostravské univerzity.  S ní spolupracují ostatní katedry Ostravské 
univerzity. Na tvorbě slovníku se rovněž podílejí pracovníci Univerzity Palackého 
v Olomouci, Slezské univerzity v Opavě, Slezského zemského muzea v Opavě, 



Zemského archivu v Opavě, Muzea Pobeskydí ve Frýdku-Místku ad. Ze 
zahraničních pracovišť Collegium Carolinum v Mnichově (Německo), Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna v Opolí (Polsko) ad. Předpokládáme, že okruh 
spolupracovníků se časem ještě rozšíří.  

Dílo dáváme do užívání čtenářům s dobrou vírou, že rozšíří okruh tolik 
potřebných biografických lexikonů a pomůže povznést obecnou vzdělanost všech, 
kteří chtějí poznat blíže nedávnou i vzdálenější minulost Slezska a severní Moravy. 


